Přehled LÄGLER® - Brusné a frézovací nástroje
Nástroje z tvrdokovu
Výrobek

Frézovací válec
IGEL HUMMEL®

Keramické nástroje

Frézovací talíř
TRIO

Diamantové nástroje

Frézovací talíř
single

Diamantový brusný talíř
single

Talíř Scrabber, široký
single

Talíř Scrabber, úzký
single

Frézovací nástavec
Flip®

Obrázek

Popis

Doporučená výbava
dodávaný stav
Řezný materiál

Hliníkový válec osazený otočnými
planžetami z tvrdokovu,
hloubková zarážka,
torx-šroubovák

Hliníkový talíř osazený
deskovými úchyty
a otočnými planžetami
z tvrdokovu

Talíř z ušlechtilé oceli,
osazený úchyty a keramickými
otočnými planžetami

Talíř z ušlechtilé oceli
osazený diamantovými
brusnými segmenty

Talíř z ušlechtilé oceli osazený
PKD segmenty
(šetrný k podkladu)

Talíř z ušlechtilé oceli osazený
PKD segmenty (agresivnější
výkon)

Kompletní krátké rameno s PKD
frézovacím talířem a klínovým
řemenem

40 otočných planžet

3 otočné planžety
umístěné na 3 úchytech
(nutné 3 frézovací taíře)

18 otočných planžet
na 6 úchytech

6 brusných segmentů

6 segmentů

6 segmentů

1 frézovací
talíř s 8 řeznými prvky

tvrdokov

keramika

MKD
(mono-krystalický-diamant)

PKD
(poly-krystalický-diamant)

PKD
(poly-krystalický-diamant)

PKD
(poly-krystalický-diamant)

zelený scrabber (široký řez)

černý scrabber (úzký řez)

frézovací talíř FLIP®

tvrdokov

Náhradní díl / brusivo
Označení

otočné planžety z tvrdokovu

otočné planžety z tvrdokovu

keramické otočné planžety

brusné segmenty

Číslo výrobku
Podklad
Potěr
OSB a dřevotřískové desky
Palubková podlaha
Parkety

Tento přehled slouží pouze jako pomocný návod při výběru správného nástroje. Protože na každé stavbě jsou jiné specifické podmínky není možné dát jednotné univerzální doporučení použití těchto nástrojů. POZOR: při broušení resp. frézování je bezpodmínečné z podkladu
předem odstranit veškeré kovové části.
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číslo výrobku

Přehled LÄGLER® - Brusné a frézovací nástroje
Nástroje z tvrdokovu
Výrobek

Frézovací válec
IGEL HUMMEL®

Frézovací talíř
TRIO

Keramické nástroje
Frézovací talíř
single

Diamantové nástroje
Diamantový brusný talíř
single

Talíř Scrabber, široký
single

Talíř Scrabber, úzký
single

Frézovací nástavec
Flip®

Odstranění
Zbytky tvrdých parket. lepidel (např.
lepidla ze syntetických pryskyřic)
Zbytky měkkých parket. lepidel
(např. elastická lepidla)
Zbytky lepidel na obklady a dlažby
Zbytky stěrkovacích hmot
Tenké bitumenové vrstvy
Zbytky pěnového rubu
Zbytky filcu

190047/VK/2019 čeština

Zbytky lepenky
Zbytky juty
Zbytky korku
Zbytky omítky
Nátěr z volské krve
Parketové laky
Zbytky barev
(např. disperzní barvy)

Zbroušení
Anhydritové potěry
kalcium sulfátové potěry
Slinuté vrstvy
Cementové potěry

Vyrovnání
Anhydritové potěry
kalcium sulfátové potěry
Cementové potěry
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