
OSTRENIE A BRÚSKY

307
Uvedené ceny sú cenníkové.
Farba produktov sa môže líšiť.     02/208 390 30 www.igm.sk

OSTRENIE A BRÚSKY

JET JSSG-10 Brúska 
na nástroje

Spodná časť brúsneho kameňa je ponorená vo vodnom kúpeli. Otáčaním brúsneho kameňa sa priebežne privádza vodu na 
brúsený povrch, a tým sa chladí a eliminuje sa tak riziko prehrievania materiálu. Brúska má 90–150 ot./min. a 160W motor. 
Otáčky motora sa dajú regulovať. Ak je brúsny kotúč priemeru 250 mm, nastavte brúsku na nižšie otáčky 90 ot./min. Časom 
sa bude brúsny kameň obrusovať a jeho priemer sa zmenší, potom použite reguláciu otáčok pre dosiahnutie optimálnej 
obvodovej rýchlosti a otáčky zvýšte.

Veľmi účinná brúska pre brúsenie náradia a nástrojov. 
Spodná časť brúsnych kotúčov je vo vodnej nádržke, čím sa 
zaisťuje chladenie a eliminuje prehriatie. Robustný a silný 
motor s plynulou reguláciou otáčok 90–150 ot./min.

•  Brúsny kotúč 250 mm.  
•  Regulácia otáčok.  
•  Bohaté príslušenstvo v základnej výbave.  
•  Veľký výber voliteľného príslušenstva.

Súčasť balenia:  
•  Brúsny kotúč D250mm (kód 121-708042)  
•  Honovací leštiaci kotúč (kód 121-708043)  
•  Kameň na úpravu zrnitosti (kód 121-708017)  
•  Základný nástrojový držiak rovný (kód 121-708029)  
•  Prípravok pre nastavenie uhla brúsenia pre presné opakovanie brúsenia pod uhlom (kód 121-708033)  
•  Mierka uhlov na meranie uhlov nástroja pred brúsením (kód 121-708041)  
•  Brúsna honovacia pasta (kód 121-708023)  
•  Oporné rameno (kód 121-708039)  
•  Inštruktážne video na DVD  
Štandardná výbava je označená (S).

Typ JSSG-10M

Odporučené použitie Profesionálna výroba

Príkon 160 W / 230 V

Otáčky 90 a 150 ot./min

Brúsny kotúč 250 x 50 mm

Kožený honovací kotúč 230 x 30 mm

Dĺžka x šírka x výška 406 x 305 x 330 mm

Hmotnosť 15 kg

Široká ponuka 
príslušenstva 
pre brúsenie 
rôznych typov 
nástrojov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúska na nástroje 121-JSSG-10M 288,00 345,60

Brúsky na nástroje

Plynulá regulácia otáčok

Nádoba 
na vodu

Brúsny kotúč 
250 mm

Honovací kotúč 
230 mm

Zásuvka na 
príslušenstvo

Bohatá výbava v cene
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JET JSSG-8 Brúska na nástroje

Presný stroj na brúsenie 
a leštenie s vysokou 
presnosťou. Vďaka kotúču vo 
vodnej nádržke sa eliminuje 
prehriatie ostria. Brúsny 
aj leštiaci kožený kotúč sa 
otáčajú nízkou rýchlosťou, 
ktorú je možné nastaviť 
pomocou rukoväte na 
prednom paneli v rozmedzí 
100-200 ot.

•  Guličkové ložiská hriadeľa odolné proti prachu a vode.  
•  Hriadeľ z nerezovej ocele.  
•  Plynulá regulácia otáčok.  
•  Nádrž na vodu pre zmáčanie brúsneho kotúča.  
•  Nastaviteľné vodiace tyče pre upevnenie príslušenstva. 
•  Veľký výber voliteľného príslušenstva.

Súčasť balenia: 
•  Brúsny kotúč D200 mm  
•  Honovací leštiaci kotúč  
•  Oporné rameno  
•  Kameň na úpravu zrnitosti (kód 121-708017)  
•  Základný nástrojový držiak rovný (kód 121-708029)  
•  Prípravok na nastavenie uhlu brúsenia pre presné opakovanie brúsenia pod uhlom (kód 121-708033)  
•  Mierka uhlov na meranie uhlov nástroja pred brúsením (kód 121-708041)  
•  Brúsna honovacia pasta (kód 121-708023)

Typ JSSG-8M

Odporučené použitie Řemeslník

Príkon 160 W / 230 V

Otáčky 100 a 200 ot./min

Brúsny kotúč 200 x 40 mm

Kožený honovací kotúč 190 x 30 mm

Dĺžka x šírka x výška 330 x 220 x 250 mm

Hmotnosť 7,8 kg

Široká ponuka 
príslušenstva 
pre brúsenie 
rôznych typov 
nástrojov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúska na nástroje 121-JSSG-8M 172,00 206,40

JET Servisná sada pre JSSG-10 JET Látkový kryt stroja 
pre JSSG-10

Sada pre údržbu brúsky na nástroje obsahuje magnet, vosk, 
značkovač, brúsny blok, minerálny olej, pás na kotúč, osvetlenú 
lupu a kefu.  
 
•  Magnet sa umiestni v zásobníku vody pre zber kovových špôn.  
•  Parafínový vosk sa používa na mazanie ramien, aby sa 
zabezpečila správna funkcia prípravkov.  
•  Značkovačom si označíte ostrie, ktoré brúsite pre správne 
nastavenie prípravkov.  
•  Brúsny blok sa používa na poháňané koleso, keď začne 
prekĺzavať.  
•  Minerálny olej sa používa na ošetrenie koženého honovacieho 
kotúča pred nanesením brúsnej pasty.  
•  Pás sa použije pre lepšiu priľnavosť gumy na disku.  
•  Lupa s osvetlením umožňuje lepšiu kontrolu naostrenej hrany.  
•  Kefa sa používa na čistenie brúsneho kotúča a zásobníka v 
rámci pravidelnej údržby.

Veľmi kvalitný šitý kryt chráni stroj, keď ho nepoužívate a 
zabraňuje usádzaniu prachu a nečistôt na brúsny kotúč, a to 
najmä v prašnom prostredí dielne.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kryt stroja 121-708024 13,08 15,70
Popis Kód € bez DPH € s DPH

Servisná sada 121-708022 22,93 27,52

Plynulá regulácia otáčok

Nádoba na vodu

Brúsny kotúč
200 mm

Honovací kotúč 
190 mm
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JET Prípravok na sústružnícke 
dláta pre JSSG-10

Plne nastaviteľné ostrenie pre veľa rôznych typov dlát. 
Najmä pre sústružnícke dláta, ktoré majú dlhé skosenie 
alebo predĺžené úkosy. Vďaka tomuto prípravku sa aj 
zložitejšia geometria dláta brúsi jednoducho. Je zaistená 
presná opakovateľnosť, takže nástroj brúsite znovu a znovu 
stále rovnako. Prípravok umožňuje brúsiť symetrické ostrie.

JET Základný nástrojový držiak 
rovný (S) pre JSSG-10

JET Prípravok na nastavenie uhla 
brúsenia (S) pre JSSG-10

Prípravok poskytuje opakovateľnú presnosť pri nastavení 
určitého uhla pri brúsení. Prípravok umožňuje nielen 
plnú kontrolu pri nastavení uhla, ale tiež nastavenie uhla 
pri zmene priemeru brúsneho kotúča spôsobeného 
opotrebovaním. Táto položka je štandardne dodávaná s 
novým strojom.

Základný nástrojový držiak slúži pre upnutie rovných nožov a 
dlát. Maximálna šírka 75 mm. Precízne skosenie hrany dláta. 
Udržuje nástroj v požadovanom uhle k povrchu kotúča. Táto 
položka je štandardne dodávaná s novým strojom.

JET Mierka uhla (S) pre JSSG-10

Tento malý nástroj sa používa buď na meranie existujúceho 
uhla skosenia alebo ku kontrole pri opakovanom brúsení. 
Pomocou mierky nastavíte vždy rovnaký uhol. Keď sa osvedčí 
určitý uhol pre konkrétnu situáciu, môže byť presne zmeraný a 
pomocou prípravku pre nastavenie uhla brúsenia vytvorený na 
brúske. Táto položka je štandardne dodávaná s novým strojom.

JET Prípravok na nože do 
hoblíkov pre JSSG-10

Prípravok pre hobľovacie nože do šírky 75 mm. Upnutý 
nôž sa dá sklopiť na obe strany a nastaviť presné brúsenie. 
Sklopenie vytvára lepšie podmienky pre brúsenie a 
umožňuje tak rýchlejšie odstrániť väčšie množstvo materiálu 
s menším úsilím. Ideálne pre nože do hoblíkov.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok na 
nastavenie uhla (S) 121-708033 12,04 14,45

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Meradlo na 
meranie uhla (S) 121-708041 14,75 17,70

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak rovný (S) 121-708029 27,94 33,53

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok pre 
hobľovacie nože 121-708032 46,89 56,27

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok na dláta 121-708020 21,39 25,67

JET Brúsny kotúč D250 zrnitosť 
250 (S) pre JSSG-10

Náhradný brúsny kotúč pre JET JSSG-10 Brúsku na nástroje. 
250 x 50 x 12,7 mm. Táto položka je štandardne dodávaná s 
novým strojom.

250 (S) pre JSSG-10

Náhradný brúsny kotúč pre JET JSSG-10 Brúsku na nástroje. 

Skoro ako čarovný kameň. Pritlačíte na niekoľko sekúnd 
kameň na úpravu zrnitosti na brúsny kotúč a premeníte 
kotúč na jemnejšiu zrnitosť pre dokončovacie operácie. 
Po nabrúsení znovu použite kameň z hrubej strany a 
brúsny kotúč sa znova vráti na pôvodnú hrubosť pre rýchle 
odoberanie materiálu.

JET Profilový leštiaci kožený 
kotúč pre JSSG-10

JET Kameň na úpravu zrnitosti 
(S) pre JSSG-10

JET Profilový leštiaci kožený 
kotúč pre JSSG-10

Profilový leštiaci kotúč je vyrobený 
z kožených lamiel a je profilovaný, 
aby bolo možné leštiť vnútornú 
stranu ostria rezbárskych nástrojov, 
vypuklých alebo prehnutých dlát. 
Použitie spolu s honovacou leštiacou pastou. Tento profilový 
leštiaci kotúč je umiestnený na hlavnom hriadeli vedľa 
honovacieho kotúča a je ihneď k dispozícii.

Aplikuje sa na kožené leštiace koleso. Odstraňuje 
otrep a vyhladí povrch ostria. Táto položka je 
štandardne dodávaná s novým strojom.

JET Honovacia leštiaca pasta (S) 
pre JSSG-10

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Profilový honovací 
kotúč 121-708028 38,20 45,84

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Honovacia pasta 121-708023 16,89 20,27

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsny kotúč 121-708042 106,77 128,13

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Kameň na úpravu 
zrnitosti 121-708017 16,89 20,27

štandardne dodávaná s novým strojom.JET Zarovnávací diamant 
brúsneho kotúča pre JSSG-10

Skôr, či neskôr bude potrebné brúsny kotúč zarovnať 
a odstrániť ryhy. Pomocou tohto diamantového 
prípravku zarovnáte brúsny kotúč do roviny s odobraním 
minimálneho množstva brúsiva z kotúča. Tak rýchlo získate 
opäť rovnú hladkú plochu pre kvalitné brúsenie nástrojov. 
Ľahké použitie, rýchle nastavenie a plynulý pohyb do strán.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Diamant na 
prebrusovanie 
kotúčov

121-708018 55,04 66,05
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JET Prípravok na sekery pre 
JSSG-10

JET Prípravok na nožničky pre 
JSSG-10

JET Držiak na ostrenie veľkých 
nožov pre JSSG-10

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri práci so sekerou 
musíte mať na oboch stranách sekery rovnomerné ostrie. Čo 
pri brúsení „od ruky“ nie je jednoduché docieliť, ale s týmto 
prípravkom vybrúsite vždy súmerné ostrie. Ideálne pre 
rezbárske a stavebné sekerky.

Tento prípravok rýchlo obnoví ostrie na všetkých typoch 
starých tupých nožníc, ktoré by inak ležali celé roky v 
šuplíku. Dvojité svorky pevne upnú nožnice a ostrenie je 
potom hračkou. Ideálne aj pre záhradné nožnice. Možné 
použiť pre ostrenie nožov do hoblíkov.

Je určený pre rezbárske náradie a iné krátke nástroje, akými 
sú malé rovné a oblé dláta, dláta do tvaru V. Nástroj je 
pevne zovretý v držiaku. Vnútorný V-tvar prípravku nástroj 
automaticky vycentruje a umožňuje brúsiť pomerne úzke 
nástroje, hlavne rezbárske nože, na brúske JET. Toto je 
skutočne skvelé príslušenstvo, ktoré musíte mať.

JET Prípravok na rezbárske dláta 
pre JSSG-10

JET Oporné rameno (S) 
pre JSSG-10

Náhradné oporné rameno k brúske JET 
JSSG-10. Táto položka je štandardne 
dodávaná s novým strojom.

JET Predĺženie oporného 
ramena pre JSSG-10

Rozširuje oporu po celej šírke stroja. Poskytuje podporu 
nástroja, ako nad brúsnym, tak nad honovacím kotúčom 
zároveň. Užívateľ tak má prístup k obom kotúčom bez 
nutnosti prestavenia oporného ramena pre druhú operáciu.

JET Bočné oporné rameno pre 
JSSG-10

Bočné oporné rameno umožňuje brúsenie zboku brúsneho 
kotúča.

JET Nástrojový sklopný 
stôl s fixáciou  
pre JSSG-10

Najužitočnejší nástroj na ostrenie mnohých rôznych 
nástrojov. Podpornú plochu je možné nastaviť pre nástroje, 
ktoré vyžadujú nastavenie väčších uhlov, akými sú 
sústružnícke nože, kde uhol môže byť takmer pravouhlý. 
Stabilná základňa pre precízne prevedené brúsenie.

JET Honovací leštiaci kotúč (S) 
pre JSSG-10

Náhradný kožený honovací kotúč pre JET JSSG-10 brúsku. 
Táto položka je štandardne dodávaná s novým strojom.

JET Držiak na ostrenie nožov pre 
JSSG-10

Pre brúsenie menších nožov. Prípravok umožňuje vybrúsiť 
správny uhol ostria noža. Nôž je pevne zovretý v prípravku. 
Pre jemné doladenie brúsneho uhla slúži otočná rukoväť. 
Po nabrúsení celej hrany prípravok otočíte a nabrúsite z 
protiľahlej hrany pod rovnakým uhlom.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok na 
rezbárske nástroje 121-708025 14,57 17,49

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak na ostrenie 
nožov 121-708019 21,81 26,18

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Bočné oporné 
rameno 121-708027 18,78 22,54

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Nástrojový sklopný 
držiak 121-708034 15,74 18,89

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Držiak na ostrenie 
dlhých nožov 121-708021 28,12 33,75

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok uhlový 121-708031 13,50 16,20

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Prípravok na 
nožničky 121-708026 28,12 33,75

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Oporné rameno - 
predĺženie 121-708040 18,00 21,60

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Honovací kotúč 121-708043 22,93 27,52

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Oporné rameno 121-708039 16,39 19,67

Široká upínacia plocha pevne zabezpečí upnutie dlhých 
nožov aj zaobleného typu. Pre jemné doladenie brúsneho 
uhla slúži otočná rukoväť. Po nabrúsení celej hrany prípravok 
otočíte a nabrúsite druhú hranu noža pod rovnakým uhlom.
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Diamantový brúsik 
skladací
Skladací brúsik s obojstranným diamantovým 
brúsnym kameňom pre ostrenie a honovanie 
dlát, fréz, hobľovacích nožov a ručného náradia. 
Rozmery brúsneho kameňa: 100 x 20 x 6 mm. 
Hrubosti: jemná 600 (25 mikrónov) na jednej 
strane a na druhej strane hrubosť 325.

Diamantové brúsne kamene, 
3 ks (180, 260, 360)
Farebne rozlíšené diamantové kamene pre ostrenie 
nožov, dlát, fréz a malých ručných nástrojov. Balenie 
obsahuje: štandardná hrubosť kameňa (modrý) 180, 
stredne hrubý (žltý) 260 a jemný dokončovací (červený) 
360. Možné použitie za sucha, alebo s malým množstvom 
vody pre mazanie. Rozmery kameňov: 150 x 50 x 4 mm.

Presný a kvalitný diamantový, 
pologuľatý brúsik dĺžky 
270 mm s brúsnou časťou 
dĺžky 152 mm pre brúsenie 
nástrojov na drevo, 
záhradného a domáceho 
náradia.

Diamantový brúsik 152mm

Brúsik má polkruhový tvar, a preto môžete dobre brúsiť 
vnútorné aj vonkajšie ostrie sústružníckych nožov, pílové kotúče, 
dláta, profilové nože aj kuchynské nože a záhradnícke nožnice.

Hrubosť:  
jemný 600 (25 mikrónov)

Presný a kvalitný diamantový 
polkruhový brúsik dĺžky 152 
mm s brúsnou časťou dĺžky 
76 mm pre brúsenie  
nástrojov na drevo, 
záhradného  
a domáceho  
náradia.

Diamantový mini 
brúsik 76mm

Hrubosť:  
jemný 600 (25 mikrónov)

Diamantový brúsik 
jemný-hrubý 60mm
Obojstranný diamantový plochý 
brúsik 60 mm. Hrubosť jemná 600 
(25 mikrónov) na jednej strane a 
na druhej strane 300 (50 mikrónov) 
pre perfektné ostrenie nástrojov 
ako sú HM žiletky, dláta, nožnice, 
či nože. Celková dĺžka 178 mm s 
plastovou rukoväťou.

Diamantový brúsik FastTrack
Ručný diamantový brúsik FastTrack pre ostrenie rezných hrán 
zaručuje perfektné naostrenie nástroja. Jedinečné vedenie v 
prípravku zabezpečuje presné a ostré rezné hrany. Prípravok je 
vyrobený z pevného eloxovaného duralu. Diamantové brúsne 
kamene sa dajú rýchlo vymeniť magnetickým zámkom. Posuv 
je zaistený v šmykovom vedení, ktoré umožňuje plynulý a 
hladký pohyb pri brúsení. Môžete vytvoriť mikrobrus pre 
finálne ostrie predlžujúce životnosť nástroja. K dispozícii 
náhradné diamantové brúsne kamene.

Bezpečné, 
jednoduché a 
rýchle použitie.

Čistiaci blok 
pre diamantové 
brúsky
Špeciálny čistiaci blok pre 
oživenie diamantových 
brúsikov.

Brúsny roztok 100ml

WD 40 a podobné mazivá sú príliš silné, a preto sa pri ostrení 
nástroj po diamante šmýka a neostrí sa optimálne. Trend 
Brúsny roztok znižuje o 95% hrdzavenie nástroja pri použití 
namiesto vody. Znižuje možnosť zanesenia a zlepšuje výkon 
diamantového brúsika. Používajte pre Trend Diamantové 
brúsiky a iné kvalitné brúsiky a získate tak lepšie ostriace 
vlastnosti a dĺhú životnosť brúsika.

Brúsny 
kameň

Brúsny kameň s jemnou a strednou hrubosťou s praktickým 
plastovým puzdrom. Rozmery: 200 x 50 x 25 mm.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsik 152 mm 102-DWS/TF6/F 34,70 41,64
Čistiaci blok 102-DWS/CB/A 2,35 2,82
Brúsny roztok 102-DWS/LF/100 10,66 12,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsik 76mm 102-DWS/TF3M/F 27,58 33,10
Čistiaci blok 102-DWS/CB/A 2,35 2,82
Brúsny roztok 102-DWS/LF/100 10,66 12,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Plochý brúsik 102-DWS/MF/FC 31,85 38,22
Čistiaci blok 102-DWS/CB/A 2,35 2,82
Brúsny roztok 102-DWS/LF/100 10,66 12,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Čistiaci blok 102-DWS/CB/A 2,35 2,82

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsny roztok 102-DWS/LF/100 10,66 12,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsik 125-CB14 4,20 5,04

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Diamantový brúsik 
FastTrack 102-FTS/KIT 93,03 111,64

Finálny kameň hrubosť 
450 102-FTS/S/F 17,16 20,60

Hrubovací kameň 
hrubosť 220 102-FTS/S/P 17,16 20,60

Brúsny roztok 102-DWS/LF/100 10,66 12,80

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Diamantový 
brúsik 125-103512 8,20 9,84

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsne kamene 
3 ks 125-349756 7,47 8,97

Ručné brúsky
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Neexistuje jednoduchšie ostrenie 
ostrohranných dlabacích vrtákov, než s touto 
sadou. Do kužeľového záhlbníka nasadíte 
príslušnú vodiacu stopku podľa priemeru 
vrtáka v ostrohranom dlabáku a niekoľkými 
otáčkami vybrúsite vnútorné ostrie 

Poznámka: Súčasne pri naostrení dlabáka môžete naostriť 
špirálový vrták pomocou jemného pilníka.

Naostrený ostrohranný 
dlabací vrták výrazne 
zvyšuje výkon Vášho 
stroja. Odporúčame Vám 
túto dvojicu špeciálne 
vyrobených diamantových 
kužeľových brúsikov 
pre väčšinu CMT a IGM 
japonských ostrohranných 
dlabákov a pre štvorcové 
dláta Veritas. Hrubým 
brúsikom nahrubo 
zbrúsite ostrie a následne 
honovacím brúsikom jemne 
vytvoríte perfektne ostré 
hrany.

•  Vhodné pre CMT, IGM a ďalšie ostrohranné dlabacie vrtáky.  
•  Naostrí ostrohranné dlabacie vrtáky až do rozmerov 12 mm, či 12,7 mm.  
•  Obsahuje diamantový brúsik pre odstránenie otrepov.  
•  Metrické a imperiálne veľkosti.

•  Výrazne zvyšuje výkon dlabania.  
•  Špeciálne vyrobený kužeľový diamant.  
•  Maximálna veľkosť ostrenia 13 mm.  
•  Vhodné pre väčšinu ostrohranných dlabacích vrtákov.  
•  Hrubý brúsik je určený pre hrubé zbrúsenie ostria.  
•  Jemným honovacím brúsikom vytvoríte kvalitnú ostrú 
hranu.

CMT Diamantové brúsiky

CMT Diamantový brúsik 
150x52mm v drevenej krabičke

RÝCHLE: vysoko kvalitný diamant, ide o najtvrdší známy materiál zjednodušujúci proces ostrenia.  
JEDNODUCHÉ: ostrím pohybujete po povrchu brúsiku s použitím malého tlaku.  
ODOLNÉ: pre výrobu používame prírodné diamanty zaručujúce dlhú životnosť.  
UNIVERZÁLNY: hodí sa pre ostrenie akéhokoľvek tvrdého materiálu, ocele, skla, keramiky, tvrdokovu, atď.  
 
Unikátny výrobný proces garantuje dlhú životnosť nástroja.  
Podkladová oceľová doštička je zaformovaná do plastovej základne vysokým tlakom. Oceľ je potom pokrytá prírodnými diamantami vsadenými do niklovej doštičky. Vzorovanie diamantovej 
vrstvy zaručuje rýchle brúsenie, zatiaľ čo plastové drážky zadržujú brúsnu kvapalinu a rozptyľujú jemný diamantový prach, ktorý sa uvoľňuje počas brúsenia.  
 
Diamantové brúsiky sú k dispozícii v štyroch rôznych variantoch:  
 
D15 EXTRA JEMNÝ / ZELENÝ (9 mikrónov, 1200 G)  
Pre úpravu a leštenie ostria do dokonalosti. Neodporúčame pre jednoduché a rýchle brúsenie, jedná sa skôr o brúsik pre profesionálne a  jemné dokončovacie práce.  
 
D25 JEMNÝ / ČERVENÝ (25 mikrónov, 600 G)  
Pre opätovné naostrenie akéhokoľvek mierne tupého noža alebo nástroja do perfektnej ostrosti. Mnoho zákazníkov vníma jemnú zrnitosť ako ideálnu pre splnenie väčšiny prác. Tiež šéfkuchári 
a amatérski kuchári preferujú túto zrnitosť. Je však vhodný aj pre športovcov a stolárov pri procese úpravy čepele pred mikro-doostrením a leštením.  
 
D46 HRUBÝ / MODRÝ (45 mikrónov, 325 G)  
Ideálna zrnitosť pre rýchlu obnovu ostria. Pracovníci, ktorí využívajú rýchle rezy a priliš sa nestarajú o jemné dobrusovanie, rozhodne ocenia túto zrnitosť.  
 
D76 EXTRA HRUBÝ / ČIERNY (60 mikrónov, 220 G)  
Ideálna zrnitosť pre hrubé odstránenie železa na poškodených nástrojoch alebo na ťažších vonkajších nástrojoch, ako sú napríklad sekery a nože do kosačky. Zrnitosť je tiež vhodná pre 
použitie v prvom kroku í zrovnania zadnej strany dlát a hoblíkových nožov alebo pre rýchly odber materiálu z naštiepených alebo poškodených hrán.

Popis Kód € bez DPH € s DPH

extra jemný CDSS-150E 95,74 114,89
jemný CDSS-150F 95,74 114,89
hrubý CDSS-150M 95,74 114,89
extra hrubý CDSS-150G 95,74 114,89

Popis Kód € bez DPH € s DPH

extra jemný CDSS-115E 56,74 68,09
jemný CDSS-115F 56,74 68,09
hrubý CDSS-115M 56,74 68,09
extra hrubý CDSS-115G 56,74 68,09

Popis Kód € bez DPH € s DPH

DIA brúsik D4,8 CDSS-048M 56,74 68,09

CMT Diamantový brúsik 
jemný D4,8x100mm

CMT Diamantový brúsik 
115x25mm v koženom puzdre

IGM Diamantový 
kužeľový brúsik pre 
ostrohranné dlabacie 
vrtáky 2 ks

IGM Sada pre ostrenie ostrohranných dlabacích vrtákov

Popis Kód € bez DPH € s DPH

Brúsik FOS-0001 66,43 79,72

Popis Kód € bez DPH € s DPH

DIA kužeľový brúsik FOS-0002 5,74 6,89

ostrohraného dlabáka. Pomocou jemného diamantového brúsika, ktorý je súčasťou sady, zrazíte na čisto vonkajšie otrepy 
ostrohraného dlabáka. Perfektný naostrený dlabák je oveľa menej náchylný k páleniu a samozrejme kladie menšie nároky 
na dlabacie stroje. Ponecháva vnútorné strany dlabu hladšie a čistejšie pre ľahšie zostavenie. Touto IGM sadou pre ostrenie 
ostrohranných dlabacích vrtákov sa dá ostriť väčšina dlabákov až do veľkosti 12 mm, či 12,7 mm.


