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Kompaktné riešenie pre kúty a hrany. 
Brúska na kútové zvary FEIN KS 10-38 E

Novinka od firmy FEIN 

na opracovávanie povrchov 

ušľachtilej ocele!
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Pracujte s mimoriadnou presnosťou aj v úzkych priestoroch: 
pomocou brúsky na kútové zvary FEIN KS 10-38 E.
S brúskou na kútové zvary firma FEIN kompletizuje svoj sortiment 
v oblasti spracovania povrchov z ušľachtilej ocele. Malý a praktický 
stroj s plochou konštrukciou odstraňuje kútové zvary po zváraní 
presne a rýchlo. Aj tie najmenšie kúty a hrany je možné vyrovnávať, 
brúsiť a leštiť, ako aj presne odstraňovať škrabance a nerovnosti. 
Vždy s otáčkami, ktoré je možné optimálne prispôsobiť obrábanému 
materiálu a s originálnym príslušenstvom FEIN pre perfektné výsled-
ky bez dodatočných úprav.

Výhody v stručnom prehľade

 ɰ Flexibilné použitie prostredníctvom otočného nástavca  
s beznástrojovým upínaním.

 ɰ Plochá konštrukcia pre kúty, hrany a ťažko dostupné miesta. 

 ɰ Elektronické nastavovanie otáčok. 

 ɰ Vysoká životnosť remeňového pohonu prostredníctvom 
bezúdržbového upínacieho systému. 

 ɰ Kvalita Made in Germany

Pohodlná

Patentované zaistenie vretena 
pre rýchlu výmenu nástroja.

Flexibilná

Otočný nástavec s rýchloupí-
naním.

S nízkymi vibráciami

Štandardne s antivibračnou 
rukoväťou.

Bezpečná

Nastaviteľný a odnímateľný kryt 
proti iskrám s beznástrojovým 
upínaním.

Technické údaje

Modelové označenie KS 10-38 E

Nominálny príkon W 800

Voľnobežné otáčky 1 / min 1 350 – 3 750

Max. obvodová rýchlosť m / s 29,5 (pri 3 750 1 / min)

Hmotnosť (EPTA) kg 3,2

Priemer nástroja mm 150

Kompaktná

Plochá hlava s konštrukčnou 
výškou iba 33 mm.

Bezúdržbová

Robustný, bezúdržbový 
 remeňový upínací systém.

Vytrvalá

Výkonná 800 wattová jednotka 
stroja sa málo zohrieva aj pri 
nepretržitom použití.

Praktická

4-metrový kábel pre veľký 
dosah v kvalite H07.
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 ɱ Brúska na kútové zvary KS 10-38 E s plastovým kufríkom 
 ɱ po 1 kuse: plstený kotúč, stredný, hrúbky (Ø 150 mm): 3 a 6 mm 
 ɱ po 1 kuse: plstený kotúč, jemný, hrúbky (Ø 150 mm): 3 a 6 mm
 ɱ Tvarovací brúsny kameň na profilovanie plstených kotúčov 

Objednávacie číslo   7 221 67 60

Základná výbava pre prácu na ťažko dostupných miestach: 
Odstraňovanie nábehového sfarbenia kútových zvarov, brúsenie 
 kútových zvarov, prispôsobenie a satinovanie kontúr.

Nábehové sfarbenie je možné rýchlo 
odstrániť pomocou jemného rúnového 
kotúča bez toho, aby sa poškodil okolitý 
materiál.

Zvarové spoje je možné leštiť pomocou 
plsteného kotúča a leštiacej pasty,  
až kým sa nedosiahne zrkadlový lesk.

Kútové zvary sa zbrúsia pomocou 
rúnového kotúča na požadovaný profil. 
Tvarovací brúsny kameň zaručí správny 
tvar rúnového kotúča.

Prostredníctvom veľkej hĺbky zanorenia 
a otočného strojového nástavca je mož-
né ľahko dosiahnuť aj ťažko prístupné 
miesta.

Príslušenstvo

Súprava s brúskou na kútové zvary FEIN KS 10-38 E

Handrička z mikrovlákien  
Jemná kvalita na čistenie zvyškov po 
 leštení. Vyhotovenie bez lemu, pre 
prácu bez škrabancov a strapkania.   

  Objednávacie číslo  

  6 37 33 003 01 0

Viedenské vápno  
Čistiaci prášok na ušľachtilú oceľ na od-
straňovanie pasty na leštenie a odtlačkov 
prstov, 1 kg. 

  Objednávacie číslo  

  6 37 26 007 01 4 

Pasta na leštenie, biela  
Na leštenie a leštenie do vysokého lesku 
v spojení s plsteným kotúčom.  

  Objednávacie číslo  

  6 37 26 009 01 6  

Pasta na predleštenie, červená 
Na predleštenie v spojení s plsteným 
kotúčom. 
  Objednávacie číslo  

  6 37 26 008 01 2

Tvarovací brúsny kameň  
Na obrúsenie rúnového kotúča pre 
požadované profily kútových zvarov. 

  Objednávacie číslo  

  6 37 19 011 01 0 

Plstený kotúč, Ø 150mm 
Na leštenie kútových zvarov až na 
zrkadlový lesk s použitím leštiacej  
pasty FEIN. 

Hrúbka
mm Počet ks Objednávacie číslo  

6 1 6 37 18 011 01 0 

Veľmi jemný rúnový kotúč, Ø 150 mm 
Na predbežné leštenie povrchov 
kútových zvarov. Rýchlo odstraňuje 
nábehové sfarbenie bez toho, aby sa 
 zvarový spoj poškodil.

Hrúbka
mm Počet ks Objednávacie číslo  

6 1 6 37 34 007 01 0 

Jemný rúnový kotúč, Ø 150mm  
Odstraňuje nábehové sfarbenie a drobné 
škrabance, ideálny na prípravu na lešte-
nie kútových zvarov. 

Hrúbka
mm Počet ks Objednávacie číslo  

3 1 6 37 34 005 01 0 

6 1 6 37 34 006 01 0

Stredný rúnový kotúč, Ø 150 mm 
Na brúsenie, prispôsobovanie, odstra-
ňovanie okovín a pre jemné satinovanie 
zvarov.Odstraňuje drobné škrabance na 
profiloch a plochách. 

Hrúbka
mm Počet ks Objednávacie číslo  

3 1 6 37 34 003 01 0 

6 1 6 37 34 004 01 0 

Hrubý rúnový kotúč, Ø 150 mm 
S vysokým úberovým výkonom na 
brúsenie, odstraňovanie okovín a satino-
vanie kútových zvarov. 

Hrúbka
mm Počet ks Objednávacie číslo  

3 1 6 37 34 001 01 0 

6 1 6 37 34 002 01 0 



Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:
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FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421-31-780 82 90 / 91 
www.fein.com

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na: 
www.fein-edelstahl.com

Využite 3 ročnú záruku FEIN PLUS 
Na všetko elektrické náradie FEIN poskytujeme 3 ročnú záruku 
FEIN PLUS. K získaniu tejto záruky musíte jednoducho vaše nové 
elektrické náradie FEIN do 6 týždňov po zakúpení zaregistrovať  
na internetovej adrese www.fein.com.


