
 
 

PROFESSIONAL TOOL SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

RAPTOR DISC 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a VEIDEC 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
RAPTOR DISC je jedinečný lamelový brúsny kotúč, ktorý je umiestnený na 
podložnom tanieri z ekologických prírodných vlákien. Brúsna tkanina má dlhú 
životnosť. Je tvorená jedinečnou zmesou zŕn. 
 
Oblasť použitia 
RAPTOR DISC sa používa na brúsenie ocele, nerez ocele, hliníka, neželezných kovov, 
dreva a lakov. Je možné brúsiť taktiež zvary a hrany. Znižuje vibrácie a hluk a má 
izolačné vlastnosti, ktoré bránia sfarbeniu brúsených dielov. Kotúč sa nezalepuje 
zbytkami brúseného materiálu, a tým sa nezvyšuje teplota v mieste rezu.  
 
Výhody 

• Mimoriadne účinný na mäkkých i tvrdých kovoch 
• Dlhá životnosť 
• Bezpečný pre užívateľa i pre životné prostredie 
• Z podložného taniera sa neuvoľňujú žiadne nebezpečné sklené vlákna 
• Výborná práca v ťažko prístupných miestach 
• Šetrí Váš čas aj peniaze 

 
Návod na použitie 

• Kotúč používať v uhlovej brúske pri otáčkach podľa tabuľky. 
• Pred použitím si prečítajte Bezpečnostné doporučenie pre používanie 

brúsnych nástrojov. 
 

Doplňujúce informácie 
• Keď sa podložný tanier dostane do kontaktu s brúseným povrchom, je cítiť 

vôňu dreva, a pretože sa neuvoľňujú žiadne škodlivé látky ako u bežných 
kotúčov, nie je to škodlivé pre užívateľov ani pre životné prostredie. 

 
Fyzikálne vlastnosti 

Priemer kotúčov D=115 mm, 125 mm  

Vnútorný priemer d=22,2 mm 

Farba Žltá s čiernym podložným tanierom 

Zrnitosť 40/60 viaczrnný 

Ideálne otáčky 115 mm: 6 000 – 8 000 ot/min 
125 mm: 6 000 – 7 000 ot/min 

Maximálne otáčky 115 mm: 13 200 ot/min 
125 mm: 12 200 ot/min 

Certifikát MPA podľa EN 13743 

 
Skladovanie 
Skladujte v suchej a chladnej miestnosti (5 – 25 °C). Nevystavujte priamemu 
slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. Nevystavujte teplotám 
nad 150 °C. 
 
Zdravie a bezpečnosť 
Pri práci používajte ochranné okuliare, pracovný odev a ochranné pracovné 
rukavice. 

 

  
 


