
Excentrické brusky QB-4
• série profesionálních excentrických brusek pro broušení kovových povrchů, dřeva, kožených produktů apod.
• modely pro kotouče s průměry 125 a 152 mm; připevnění kotoučů pomocí suchého zipu
• excentricita 5 mm, vibrace 2,2 m/s2, pracovní tlak 6,3 bar
• jednoruční provoz, varianty bez odsávání a s centrální odsáváním nebo samostatně generující vakuum 

Excentrické brusky QB-4

Obj. č.
Průměr kotouče

(mm)
Odsávání

Otáčky naprázdno

(min-1)

Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Motor

(kW)

Hmotnost

(kg)

QB-46502 127 bez odsávání 10 000 109 153 0,18 0,79

QB-46602 152 bez odsávání 10 000 109 166 0,18 0,79

QB-45602 152 centrální 10 000 109 193 0,18 0,84

QB-47602 152 samogenerující 10 000 109 193 0,18 1,13

Excentrické brusky QB-5
• série excentrických brusek v průmyslové kvalitě pro nejnáročnější broušení
• vybavené převodovkou s dlouhou životností, možnost nastavit rychlost pro rovnoměrné broušení
• modely pro kotouče s průměry 125 a 152 mm; připevnění kotoučů pomocí suchého zipu
• excentricita 5 mm, vibrace <2,5 m/s2, pracovní tlak 6,3 bar
• dvouruční provoz pro jistější broušení, varianty bez odsávání a s centrální odsáváním nebo samostatně generující vakuum 
 

Excentrické brusky QB-5

Obj. č.
Průměr kotouče

(mm)
Odsávání

Otáčky naprázdno

(min-1)

Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Motor

(kW)

Hmotnost

(kg)

QB-58542 127 bez odsávání 900 88 240 0,30 1,5

QB-58642 152 bez odsávání 900 88 240 0,30 1,6

QB-57642 152 centrální 900 88 240 0,30 1,6

QB-59642 152 samogenerující 900 88 240 0,30 1,6

Náhradní podložky
• náhradní podložky pro excentrické brusky s průměry kotoučů 152 mm

Náhradní podložky

Obj. č. Popis Průměr kotouče (mm)

QB-9326-150 podložka pro excentrickou brusku 152

Vibrační bruska QB-48111
• vibrační bruska pro broušení dřevěných a kovových ploch, bez odsávání 
• pro obdélníkové brusné papíry, upevnění papíru pomocí drátového mechanismu
• nízko položené těžiště pro stejnoměrné broušení; pracovní tlak 6,3 bar
• určeno pro velmi náročné průmyslové a profesionální používání
• oblasti použití: nábytkářský průmysl, dřevovýroba, autoopravárenství, řemeslnictví

Vibrační bruska QB-48111

Obj. č.
Brusná plocha

(mm)

Vibrace naprázdno

(min-1)

Průměrná

spotřeba (l/min)

Délka

(mm)

Motor

(kW)

Hmotnost

(kg)

QB-48111   100 × 110  11 000 198 130 0,2 0,91

Poznámka - spotřeba pneumatického nářadí je uváděna jako průměrná hodnota při práci s nářadím v l/min při tlaku 6,3 bar; pro přepočet na Nl/min nebo pro 

bližší informace o špičkové okamžité spotřebě nás kontaktujte!
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