Nástroje
Diamantové kotouče

Přehled strojů

KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KOTOUČE PRO DRÁŽKOVAČKY ZDIVA

KOTOUČE PRO BENZÍNOVÉ ŘEZAČKY

KOTOUČE PRO ŘEZAČKY S CHLAZENÍM

KOTOUČE PRO ŘEZACÍ LAVICE

KAMENY NA BROUŠENÍ PODLAH

KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY S CHLAZENÍM

VRTACÍ DIAMANTOVÉ KORUNKY

MOŽNÉ ÚPRAVY KOTOUČŮ

V tomto katalogu jsou uvedeny pouze nejprodávanější typy
diamantových kotoučů. V případě zájmu o kompletní katalog Pentax, kontaktujte naši firmu.
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Nástroje
Diamantové kotouče

Tabulka vhodnosti použití

V tomto katalogu jsou uvedeny pouze nejprodávanější typy

Ideální použití
Možno použít
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PVC
žáruvzdorné materiály
sopečná usazenina
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Nástroje
CBN a Diamantové brousící kotouče
* Dodáváme vysoce kvalitní diamantové a CBN brousící kotouče značky Mole Mab Inotech.¨
Jsou to přesné abrasivní nástroje se stálou vysokou kvalitou, nabízející nesčetné výhody oproti běžně
používaným nástrojům.
* Firma Mole Mab využívá k výrobě diamantových a CBN kotoučů pobočku v rakouském Launsdorfu.
Tato výroba byla založena v roce 1992 a ze 75% se věnuje výrobě diamantových a CBN kotoučů, které vyváží do 20 ti zemí světa.
Pokročilé moderní technologie umožňují firmě Mole Mab rychle reagovat na stále se zvyšující požadavky na broušení
a výrobu nástrojů a držet se tak na předních pozicích v tomto oboru.
* V našem katalogu Vám přinášíme pouze základní informace o této rozsáhlé skupině nástrojů.
V případě zájmu Vám poskytneme podrobný katalog a pomůžeme při výběru odpovídajícího typu pro Vaše stroje a práci.
* Pro více informací kontaktujte naše pracovníky.

Diamantové kotouče
Vysoce tvrdý přírodní nebo syntetický materiál. Pro opracování:
tvrdých kovů, též slinutých karbidů nástrojů z tvrdých kovů, též konstrukčních dílů
nanesených svarů
nanesených legur po opotřebení
materiálů Ferro Tic a Ferro Titanit
steatitu
tvrdé póroviny
oxydometrických materiálů
Ferritu
keramických magnetických materiálů
keramických brusných elementů
ohnivzdorných látek
přírodních a umělých kamenů
drahokamů, polodrahokamů
skla
porcelánu
křemenných krystalů
křemíku, germania
grafitu, karbonu
umělých látek, též zesílených skelným vláknem

CBN kotouče ( Kubický nitrid boru )
Teplotně vysoce odolný syntetický materiál vhodný pro:
rychlořezné oceli
vysoce legované nástrojové oceli
chromové oceli (12% Cr)
cementační oceli

Skupiny diamantových a CBN kotoučů:
1. Kotouče pro broušení nástrojů pro kovozpracující průmysl
Pro výrobu a broušení tvrdokovových a HSS nástrojů
2. Kotouče pro broušení nástrojů pro dřevozpracující průmysl
Pro všechny standardní stroje používané pro výrobu a broušení nástrojů
3. Kotouče pro výrobu a broušení zubů obvodových pil
Důležité informace:
Podle použití se diamantové a CBN kotouče liší tvarem, zrnitostí, pojivem a koncentrací.
Tvar je odvislý od místa a tvaru broušení.
Zrnitost je závislá na množstvím broušeného materiálu a na požadované výsledné hrubosti povrchu.
Mole Mab používá k označení zrnitosti klasifikaci FEPA, která vychází z průměru zrna.
( DIN 848 nebo US ASTM-E-11-70 )
Pojivo je dalším důležitým údajem při výběru diamantového nebo CBN kotouče.
Pojiva jsou pryskyřičná, kovová nebo keramická. Jejich použití při výrobě odvisí od mnoha činitelů.
Koncentrace vypovídá o množství diamantu nebo CBN v povlaku a je jedním z nejdůležitějších faktorů.
Kotouče s větší koncentrací mají delší životnost, jsou tvrdší a méně se opotřebovávají.

Oživovací a orovnávací nástroje
* Firma Mole Mab vyrábí i ucelenou řadu oživovacích a orovnávacích nástrojů pro diamantové a CBN kotouče.
Pro více informací kontaktujte naše pracovníky.
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