Dříč k neutahání

Kompaktní silák

EBU 125-12 C

EBU 150-14 CEA

Dobře ovladatelná úhlová bruska pro každé nasazení
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotoučů
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost

1 200 W
125 mm
10 500 min−1
M14
2,3 kg

$ Nová koncepce ventilace s optimalizovaným proudem vzduchu pro dokonalé chlazení motoru
$ Nová odlehčená převodová skříň z hliníkové slitiny se speciálně upravenými průduchy a vzduchovodnou vložkou
pro větší průchod vzduchu
$ Nový adhezivní tuk Klübersynth GE 14-111 nabízí vynikající
ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních
teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
$ Štíhlá konstrukce motoru je základem dokonalé obratnosti
a ergonomie
$ Ideální a bezpečné držení v pracovní poloze díky měkké
pogumované části s tlumicím povrchem
$ Dlouhá životnost motoru díky chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí a XP ochranné mřížce na
rotoru

Stvořena
pro velké věci

Kompaktní úhlová bruska s regulací otáček a automatickou vyvažovací jednotkou

$ Multifunkční digitální elektronika nabízí řadu ochranných
a bezpečnostních prvků:
Omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
Tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání
motor před přehřátím
Proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu
před poraněním při zablokování nástroje v materiálu
Ochrana proti opětovnému zapnutí – přináší bezpečí
a jistotu při práci v případě náhlého přerušení dodávky
proudu
Konstantní elektronika – konstantní pracovní otáčky při
zatížení pro maximální brusný výkon
$ Aretace vřetena – snadná a rychlá výměna kotouče pouze
jedním klíčem
$ Odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých
vibrací působících na paže obsluhy
$ Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po
opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení
Součásti dodávky: přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na
ochranný kryt, kartonová krabice

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotoučů
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost

$ Nová koncepce ventilace s optimalizovaným proudem vzduchu pro dokonalé chlazení motoru
$ Nová odlehčená převodová skříň z hliníkové slitiny se speciálně upravenými průduchy a vzduchovodnou vložkou
pro větší průchod vzduchu
$ Nový adhezivní tuk Klübersynth GE 14-111 nabízí vynikající
ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních
teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
$ Extrémně klidný chod díky odpruženému přídavnému
držadlu s tlumením vibrací a automatické vyvažovací jednotce redukující vibrace vzniklé nevyvážeností kotoučů
$ Dlouhá životnost motoru díky chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí a XP ochranné mřížce
na rotoru

Obj. č.: 65 403 735

4 690

1 400 W
150 mm
3 500–10 000 min−1
M14
2,5 kg

$ Multifunkční digitální elektronika nabízí řadu ochranných
a bezpečnostních prvků:
Omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
Tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání
motor před přehřátím
Proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu
před poraněním při zablokování nástroje v materiálu
Ochrana proti opětovnému zapnutí – přináší bezpečí
a jistotu při práci v případě náhlého přerušení dodávky
proudu
Konstantní elektronika – konstantní pracovní otáčky při
zatížení pro maximální brusný výkon
Regulace otáček – pro nastavení optimálních otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru práce
$ Výměna kotouče nebo polohování ochranného krytu bez
použití nástrojů
$ Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po
opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení
Součásti dodávky: přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný
kryt, kartonová krabice

Obj. č.: 65 403 738

5 690

3 876 Kč

bez DPH

4 702 Kč

bez DPH

EBU 125-14 C

Obratná úhlová bruska s vysokým výkonem
Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotoučů
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost

$ Nová koncepce ventilace s optimalizovaným proudem vzduchu pro dokonalé chlazení motoru
$ Nová odlehčená převodová skříň z hliníkové slitiny se speciálně upravenými průduchy a vzduchovodnou vložkou
pro větší průchod vzduchu
$ Nový adhezivní tuk Klübersynth GE 14-111 nabízí vynikající
ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních
teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
$ Štíhlá konstrukce motoru je základem dokonalé obratnosti
a ergonomie
$ Ideální a bezpečné držení v pracovní poloze díky měkké
pogumované části s tlumicím povrchem
$ Dlouhá životnost motoru díky chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí a XP ochranné mřížce na
rotoru

Obj. č.: 65 403 736

4 890

1 400 W
125 mm
11 000 min−1
M14
2,3 kg

$ Multifunkční digitální elektronika nabízí řadu ochranných
a bezpečnostních prvků:
Omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
Tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání
motor před přehřátím
Proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu
před poraněním při zablokování nástroje v materiálu
Ochrana proti opětovnému zapnutí – přináší bezpečí
a jistotu při práci v případě náhlého přerušení dodávky
proudu
Konstantní elektronika – konstantní pracovní otáčky při
zatížení pro maximální brusný výkon
$ Aretace vřetena – snadná a rychlá výměna kotouče pouze
jedním klíčem
$ Odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých
vibrací působících na paže obsluhy
$ Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po
opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení
Součásti dodávky: přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt pro broušení, klíč na
ochranný kryt, kartonová krabice

4 041 Kč

bez DPH

EBU 125-14 CE

Silná a obratná úhlová bruska s regulací otáček
1 400 W
125 mm
3 500–11 000 min−1
M14
2,3 kg

$ Nová koncepce ventilace s optimalizovaným proudem vzduchu pro dokonalé chlazení motoru
$ Nová odlehčená převodová skříň z hliníkové slitiny se speciálně upravenými průduchy a vzduchovodnou vložkou
pro větší průchod vzduchu
$ Nový adhezivní tuk Klübersynth GE 14-111 nabízí vynikající
ochranu proti opotřebení v širokém rozsahu provozních
teplot, tím výrazně prodlužuje životnost převodů
$ Štíhlá konstrukce motoru je základem dokonalé obratnosti
a ergonomie
$ Ideální a bezpečné držení v pracovní poloze díky měkké
pogumované části s tlumicím povrchem
$ Dlouhá životnost motoru díky chráněnému vinutí na statorovém svazku epoxidovou pryskyřicí a XP ochranné mřížce na
rotoru

$ Multifunkční digitální elektronika nabízí řadu ochranných
a bezpečnostních prvků:
Omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný náběh do pracovních otáček
Tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání
motor před přehřátím
Proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu
před poraněním při zablokování nástroje v materiálu
Ochrana proti opětovnému zapnutí – přináší bezpečí
a jistotu při práci v případě náhlého přerušení dodávky
proudu
Konstantní elektronika – konstantní pracovní otáčky při
zatížení pro maximální brusný výkon
Regulace otáček – pro nastavení optimálních otáček v závislosti na druhu materiálu a charakteru práce
$ Aretace vřetena – snadná a rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů
$ Odpružené přídavné držadlo snižuje hladinu škodlivých
vibrací působících na paže obsluhy
$ Samoodpojitelné uhlíky zabraňují poškození rotoru, po
opotřebení uhlíku dojde k jeho automatickému odpojení
Součásti dodávky: přídavné držadlo SOFTGRIP, příruba a rychloupínací matice, ochranný kryt pro broušení, klíč na ochranný
kryt, kartonová krabice

www.narex.cz/novinky

Výrobce:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932		
470 01 Česká Lípa

Obj. č.: 65 403 737

5 290

4 371 Kč
bez DPH

Tel.:
Fax:

481 645 471-2
481 645 227
487 823 207

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Obrázky jsou nezávazné. Dodávané příslušenství se může lišit od dílů zobrazených a popsaných
v této tiskovině. Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Ceny u jednotlivých prodejců se mohou lišit.
V prodeji od 1. 4. 2015
Váš odborný prodejce:

Obj. č. CZ 65 900 451

Technická data
Jmenovitý příkon
Max. ø kotoučů
Otáčky naprázdno
Závit na vřetenu
Hmotnost

www.narex.cz/novinky

Síla a bezkonkurenční vytrvalost
WIRBELSINTER

6stupňová pozvolná regulace
výkonu

neboli sintrovaná (spékaná) ochranná vrstva na vinutí statorového svazku, doplněná navíc o silikonový
ochranný kryt konektorů, chrání stator a konektory
proti hromadění a abrazivním účinkům vodivého
prachu, čímž předchází vzniku zkratu a následným
výpadkům stroje.

6stupňová pozvolná regulace výkonu umožňuje
jednoduché nastavení optimálních pracovních otáček
stroje v závislosti na charakteru prováděné práce
a druhu materiálu.

1
3 500 min−1
2		4 600 min−1
3		6 000 min−1
4		7 600 min−1
5	8 900 min−1
6	
11 000 min−1

Průtok chladicího vzduchu
v závislosti na otáčkách motoru
Q (l/s)

+ 30 %
EBU 125-14 CE
EBU 13-14 CE
n (min-1)

Nová optimalizovaná koncepce vzduchové ventilace je rozhodující pro dlouhodobé
zatěžování stroje. Účinně navržený systém vzduchového chlazení zvyšuje výkonové
rezervy motoru a prodlužuje životnost stroje. V porovnání s předchozím modelem je
tak díky ideálně řešenému nasávání a vedení vzduchu průtok chladicího vzduchu strojem vyšší o více než 30 %.

X-PROTECTION
neboli ochranná mřížka na vinutí rotorového svazku
vytváří dokonalou ochranu proti abrazivnímu a vodivému kovovému prachu. Zásadním způsobem tak
prodlužuje životnost motoru a zabraňuje nežádoucímu přehřívání rotoru.

Prachová komora
EBU 125-14 CE

Zesílená motorová skříň
z polyamidu

EBU 13-14 CE

Nová funkční kapota

zesíleného příměsí ze skelných vláken zaručuje vysokou stabilitu uložení motoru, včetně ložiskových čepů,
a zvyšuje tuhost a odolnost celé konstrukce.

+ 33 %

opatřená novým systémem nasávacích otvorů, optimalizuje chlazení a přivádí dostatečné množství
chladicího vzduchu do nejvíce exponovaných částí
konstrukce.

t (s)

Změkčující antiskluzové pogumované prvky kapoty
redukují vibrace a zlepšují držení, ovládání a manipulaci se strojem.

Extrémně náročný srovnávací test ve speciální prachové komoře, v níž jsou při plném
provozu brusky dlouhodobě vystavovány působení kovového a abrazivního prachu,
prokázal až o 33 % vyšší životnost nové řady úhlových brusek NAREX.

Mazivo Klübersynth GE 14 -111

Klübersynth GE 14-111 je adhezivní mazací tuk na bázi syntetického uhlovodíkového
oleje, esterů ropy a hliníkového komplexního zahušťovadla. Toto speciální mazivo je
určeno pro nejvyšší zatížení a při porovnání s běžně používanými typy mazacích tuků
neztrácí při vysokých teplotách své vlastnosti, díky čemuž snižuje opotřebení převodů
o více než 35 %.

Multifunkční digitální elektronika
Nové patentované řešení
převodové skříně

Odpružené kompozitní
přídavné držadlo

se speciálně navrženými průduchy a vzduchovodnou
vložkou zvyšuje průtok vzduchu strojem, čímž se zdokonaluje jeho celkové chlazení a zvyšují se výkonové
rezervy motoru. Kompaktní rozměry a ergonomický
tvar převodovky se zapuštěným aretačním tlačítkem
rozšiřují pracovní rozsah a dosah stroje.

snižuje námahu a absorbuje škodlivé vibrace působící
při práci na paže obsluhy.

Ergonomicky tvarované tlačítko
vypínače, ležící v dosahu ruky, zjednodušuje ovládání
stroje a zvyšuje tak bezpečnost práce.

Multifunkční digitální elektronika nabízí celou řadu ochranných a bezpečnostních
prvků, díky nimž se významně prodlužuje životnost stroje a zvyšuje produktivita práce.
$ Omezení rozběhového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný

náběh do pracovních otáček

$ Tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání motor před přehřátím
$ Proudová ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu před poraněním při zabloko-

vání nástroje v materiálu

$ Ochrana proti opětovnému zapnutí – přináší bezpečí a jistotu při práci v případě

náhlého přerušení dodávky proudu

$ Konstantní elektronika – konstantní pracovní otáčky při jakémkoliv zatížení pro maxi-

mální výkon

www.narex.cz/novinky

