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OSTŘENÍ A BROUSKY

JET JSSG-10 Bruska 
na nástroje

Spodní část brusného kamene je ponořena ve vodní lázni. Jak se brusný kámen otáčí, průběžně přivádí vodu na broušený 
povrch, a tím je chlazen a eliminuje se tak riziko přehřívání materiálu. Bruska má 90 - 150 ot./min., a 160 W motor. Otáčky 
motoru se mohou regulovat. Pokud je brusný kotouč průměru 250 mm, nastavte brusku na nižší otáčky 90 ot./min. Během 
času se bude brusný kámen obrušovat a jeho průměr se zmenší, pak použijte regulaci otáček pro dosažení optimální 
obvodové rychlosti a otáčky zvyšte.

Velmi účinná bruska pro broušení nářadí a nástrojů. Spodní 
část brusných kotoučů je ve vodní nádržce, čímž se zajišťuje 
chlazení a eliminuje přehřátí. Robustní a silný motor s 
plynulou regulací otáček 90 - 150 ot./min.

•  Brusný kotouč 250 mm.
•  Regulace otáček.
•  Bohaté příslušenství v základu.
•  Velký výběr volitelného příslušenství.

Součást balení:
•  Brusný kotouč D250mm (kód 121-708042)
•  Honovací leštící kotouč (kód 121-708043)
•  Kámen na úpravu zrnitosti (kód 121-708017)
•  Základní nástrojový držák rovný (kód 121-708029)
•  Přípravek pro nastavení úhlu broušení pro přesné opakování broušení pod úhlem (kód 121-708033)
•  Měrka úhlů na měření úhlů nástroje před broušením (kód 121-708041)
•  Brusnou honovací pastu (kód 121-708023)
•  Opěrné rameno (kód 121-708039)
•  Instruktážní video na DVD 
Standardní výbava je označena (S).

Typ JSSG-10M

Doporučené použití Profesionální výroba

Příkon 160 W / 230 V

Otáčky 90 a 150 ot./min

Brusný kotouč 250 x 50 mm

Kožený honovací kotouč 230 x 30 mm

Délka x šířka x výška 406 x 305 x 330 mm

Hmotnost 15 kg

Široká
nabídka 
příslušenství 
pro broušení 
různých typů 
nástrojů.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska na nástroje 121-JSSG-10M 7 478 9 049

Brusky na nástroje

Plynulá regulace otáček

Nádoba 
na vodu

Brusný kotouč 
250 mm

Honovací kotouč 
230 mm

Zásuvka pro 
příslušenství

Bohatá výbava v ceně
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JET JSSG-8 Bruska na nástroje

Přesný stroj pro broušení a 
leštění s vysokou přesností a 
díky kotouči ve vodní nádržce 
eliminuje přehřátí ostří.  
Brusný i leštící kožený kotouč 
se otáčí nízkou rychlostí, 
kterou lze nastavit pomocí 
rukojeti na předním panelu 
v rozmezí 100-200 ot.

•  Kuličková ložiska hřídele odolná proti prachu a vodě.
•  Hřídel z nerezové oceli.
•  Plynulá regulace otáček.
•  Nádrž na vodu pro smáčení brusného kotouče.
•  Nastavitelné vodicí tyče pro upevnění příslušenství.
•  Velký výběr volitelného příslušenství.

Součást balení:
•  Brusný kotouč D200 mm
•  Honovací leštící kotouč
•  Opěrné rameno
•  Kámen na úpravu zrnitosti (kód 121-708017)
•  Základní nástrojový držák rovný (kód 121-708029)
•  Přípravek pro nastavení úhlu broušení pro přesné opakování broušení pod úhlem (kód 121-708033)
•  Měrka úhlů na měření úhlů nástroje před broušením (kód 121-708041)
•  Brusná honovací pasta (kód 121-708023)

Typ JSSG-8M

Doporučené použití Řemeslník

Příkon 160 W / 230 V

Otáčky 100 a 200 ot./min

Brusný kotouč 200 x 40 mm

Kožený honovací kotouč 190 x 30 mm

Délka x šířka x výška 330 x 220 x 250 mm

Hmotnost 7,8 kg

Široká
nabídka 
příslušenství 
pro broušení 
různých typů 
nástrojů.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Bruska na nástroje 121-JSSG-8M 4 461 5 398

JET Servisní sada pro JSSG JET Látkový kryt stroje 
pro JSSG

Sada pro údržbu brusky na nástroje obsahuje magnet, vosk, 
značkovač, brusný blok, minerální olej, pás na kotouč,
osvětlenou lupu a kartáč. 

•  Magnet se umístí v zásobníku vody pro sběr kovových špon. 
•  Parafinový vosk se používá pro mazání ramen, aby se zajistila 
správná funkce přípravků.
•  Značkovačem si označíte ostří, které brousíte pro správné 
nastavení přípravků. 
•  Brusný blok se používá na poháněné kolo, pokud začne 
proklouzávat. 
•  Minerální olej se používá k ošetření koženého honovacího 
kotouče před nanesením brusné pasty. 
•  Pás se použije pro lepší přilnavost gumy na disku. 
•  Lupa s osvětlením umožňuje lepší kontrolu naostřeného hrany. 
•  Kartáč se používá k čištění brusného kotouče a zásobníku v 
rámci běžné údržby.

Vysoce kvalitní šitý kryt chrání stroj, pokud ho nepoužíváte 
a zabraňuje usazení prachu a nečistot na brusný kotouč, a to 
zejména v prašném prostředí dílny.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kryt stroje 121-708024 340 412
Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Servisní sada 121-708022 596 722

Plynulá regulace otáček

Nádoba na vodu

Brusný kotouč 
200 mm

Honovací kotouč 
190 mm
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JET Přípravek pro soustružnická 
dláta pro JSSG

Plně nastavitelné ostření pro mnoho různých typů dlát. 
Zejména pro soustružnická dláta, která mají dlouhé zkosení 
nebo prodloužené úkosy. Díky tomuto přípravku se i 
složitější geometrie dláta brousí jednoduše. Je zajištěna 
přesná opakovatelnost, takže nástroj brousíte znovu a znovu 
pořád stejně.  Přípravek umožňuje brousit symetrické ostří.

JET Základní nástrojový držák 
rovný (S) pro JSSG

JET Přípravek pro nastavení úhlu 
broušení (S) pro JSSG

Přípravek poskytuje opakovatelnou přesnost při nastavení 
určitého úhlu při broušení. Přípravek umožňuje nejen 
plnou kontrolu při nastavení úhlu, ale také nastavení 
úhlu při změně průměru brusného kotouče způsobené 
opotřebením. Tato položka je standardně dodávána s 
novým strojem.

Základní nástrojový držák slouží pro upnutí rovných nožů 
a dlát. Maximální šířka 75 mm. Precizní zkosení hrany dláta. 
Udržuje nástroj v požadovaném úhlu k povrchu kotouče.
Tato položka je standardně dodávána s novým strojem.

JET Měrka úhlu (S) pro JSSG

Tento malý nástroj se používá buď k měření stávajícího úhlu 
zkosení nebo ke kontrole při opakovaném broušení.  Pomocí 
měrky nastavíte vždy stejný úhel. Osvědčí-li se určitý úhel 
pro konkrétní situaci, může být přesně změřen a pomocí 
přípravku pro nastavení úhlu broušení vytvořen na brusce. 
Tato položka je standardně dodávána s novým strojem.

JET Přípravek na nože do 
hoblíků pro JSSG

Přípravek na hoblovací nože do šířky 75mm. Upnutý nůž lze 
sklopit na obě strany a nastavit přesně brus. Sklopení dává 
lepší podmínky pro brus a tak umožňuje rychleji odstranit 
větší množství materiálu s menším úsilím.  Ideální pro nože 
do hoblíků.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek pro 
nastavení úhlu (S) 121-708033 313 379

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Měřidlo na měření 
úhlu (S) 121-708041 385 466

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák rovný (S) 121-708029 727 880

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek pro 
hoblovací nože 121-708032 1 219 1 475

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek pro dláta 121-708020 556 673

JET Brusný kotouč D250 zrnitost 
250 (S) pro JSSG-10

Náhradní brusný kotouč pro Jet JSSG-10 brusku na nástroje. 
250 x 50 x 12 mm. Tato položka je standardně dodávána s 
novým strojem.

250 (S) pro JSSG-10

Náhradní brusný kotouč pro Jet JSSG-10 brusku na nástroje. 

Skoro jako kouzelný kámen. Přitlačíte na několik sekund 
kámen na úpravu zrnitost na brusný kotouč a proměníte 
kotouč na jemnější zrnitost pro dokončovací operace. Po 
nabroušení znovu použijte kámen z hrubé strany a brusný 
kotouč se znovu vrátí na původní hrubost pro rychlé 
odebírání materiálu.

JET Profilový leštící kožený 
kotouč pro JSSG

JET Kámen na úpravu zrnitosti 
(S) pro JSSG

JET Profilový leštící kožený 
kotouč pro JSSG

Profilový leštící kotouč je vyroben 
z kožených lamel a je profilovaný, 
aby bylo možné leštit vnitřní 
strany ostří řezbářských nástrojů, 
vypouklých nebo prohnutých 
dlát.  Použití spolu s honovací leštící pastou. Tento profilový 
leštící kotouč je umístěn na hlavní hřídeli vedle honovacího 
kotouče a je tak ihned k dispozici.

Aplikuje se na kožené leštící kolo. Odstraňuje otřep 
a vyhladí povrch ostří. Tato položka 
je standardně dodávána 
s novým strojem.

JET Honovací leštící pasta (S) pro 
JSSG

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Profilový honovací 
kotouč 121-708028 993 1 202

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Honovací pasta 121-708023 439 532

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brusný kotouč 121-708042 2 776 3 359

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Kámen na úpravu 
zrnitosti 121-708017 439 532

s novým strojem.
JET Zarovnávací diamant 
brusného kotouče pro JSSG

Dříve nebo později bude potřeba brusný kotouč srovnat 
a odstranit rýhy. Pomocí tohoto diamantového přípravku 
srovnáte brusný kotouč do roviny s odebráním minimálního 
množství brusiva z kotouče. Tak rychle získáte opět rovnou 
hladkou plochu pro kvalitní broušení nástrojů. Snadné 
použití, rychlé nastavení a plynulý pohyb do stran.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Diamant pro 
přebrušování 
kotoučů

121-708018 1 431 1 732
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JET přípravek na sekyry pro 
JSSG

JET Přípravek pro nůžky pro 
JSSG

JET Držák pro ostření velkých 
nožů pro JSSG

Pro dosažení nejlepších výsledků při práci se sekerou 
musíte mít na obou stranách sekery rovnoměrné ostří. Což 
při broušení „od ruky“ není jednoduché docílit, ale s tímto 
přípravkem vybrousíte vždy souměrné ostří. Ideální pro 
řezbářské a stavební sekyrky.

Tento přípravek rychle obnoví ostří na všech typech starých 
tupých nůžek, které by jinak ležely celá léta v šuplíku. 
Dvojité svěrky pevně upnou nůžky a ostření je potom 
hračkou. Ideální i pro zahradní nůžky. Možno použít pro 
ostření nožů do hoblíků.

Je určen pro řezbářské nářadí a jiné krátké nástroje, jako 
jsou malá rovná a oblá dláta, dláta do tvaru V. Nástroj je 
pevně sevřen v držáku. Vnitřní „V“ tvar přípravku nástroj 
automaticky vycentruje a umožňuje brousit poměrně úzké 
nástroje, a hlavně řezbářské nože, na brusce Jet. Toto je 
skutečně skvělé příslušenství, které musíte mít.

JET Přípravek na řezbářská dláta 
pro JSSG

JET Opěrné rameno (S) 
pro JSSG

Náhradní podpěrné rameno k brusce 
Jet JSSG-10. Tato položka je standardně 
dodávána s novým strojem.

JET Prodloužení opěrného 
ramene pro JSSG

Rozšiřuje podpěru po celé šířce stroje. Poskytuje podporu 
nástroje jak nad brusný tak nad honovací kotouč zároveň. 
Uživatel tak má přístup k oběma kotoučům bez nutnosti 
přestavení podpěrného ramene pro druhou operaci.

JET Boční opěrné rameno pro 
JSSG

Boční opěrné rameno umožňuje broušení z boku brusného 
kotouče.

JET Nástrojový sklopný stůl s 
fixací pro JSSG

Nejužitečnější nástroj pro ostření mnoho různých nástrojů. 
Podpěrnou plochu je možné nastavit pro nástroje, které 
vyžadují nastavení větších úhlů, jako jsou soustružnické 
nože, kde úhel může být téměř pravoúhlý. Stabilní základna 
pro precizně provedený výbrus.

JET Honovací leštící kotouč (S) 
pro JSSG-10

Náhradní kožený honovací kotouč pro Jet JSSG-10 brusku.
Tato položka je standardně dodávána s novým strojem.

JET Držák pro ostření nožů pro 
JSSG

Pro broušení menších nožů. Přípravek umožňuje vybrousit 
správný úhel ostří nože. Nůž je pevně sevřen v přípravku. 
Pro jemné doladění brusného úhlu slouží otočná rukojeť. 
Po nabroušení celé hrany, přípravek otočíte a nabrousíte z 
protější hrany pod stejným úhlem.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek pro 
řezbářské nástroje 121-708025 379 459

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák pro ostření 
nožů 121-708019 567 687

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Boční opěrné 
rameno 121-708027 488 591

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Nástrojový sklopný 
držák 121-708034 409 495

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Držák pro ostření  
dlouhých nožů 121-708021 731 885

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek úhlový 121-708031 351 425

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Přípravek 
pro nůžky 121-708026 731 885

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Opěrné rameno 
prodloužení 121-708040 468 567

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Honovací kotouč 121-708043 596 722

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Opěrné rameno 121-708039 426 516

Široká upínací plocha pevně zabezpečí upnutí dlouhých 
nožů i zaobleného typu. Pro jemné doladění brusného úhlu 
slouží otočná rukojeť. Po nabroušení celé hrany, přípravek 
otočíte a nabrousíte protější hranu nože pod stejným úhlem.
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Diamantový brousek 
skládací
Skládací brousek s oboustraným diamantovým 
brusným kamenem pro ostření a honování dlát, 
fréz, hoblovacích nožů a ručního nářadí.
Rozměry brusného kamene: 100 x 20 x 6mm.
Hrubosti: jemná 600 (25 mikronů) na jedné 
straně a na druhé straně hrubost 325.

Diamantové brusné kameny, 
3ks (180,260,360)
Barevně rozlišené diamantové kameny pro ostření nožů, 
dlát, fréz a malých ručních nástrojů. Balení obsahuje: 
standardní hrubost kamene (modrý) 180, středně hrubý 
(žlutý) 260 a jemný dokončovací (červený) 360. Možné 
použití za sucha nebo s malým množstvím vody pro 
mazání. Rozměr kamene 150 x 50 x 4mm.

Přesný a kvalitní diamantový, 
půlkulatý brousek délky 
270 mm s brusnou částí 
délky 152 mm pro broušení 
nástrojů na dřevo, zahradního 
a domácího 
nářadí.

Diamantový brousek 152mm

Brousek má půlkulatý tvar, a proto můžete dobře brousit 
vnitřní i vnější ostří soustružnických nožů, pilové kotouče, 
dláta, profilové nože i kuchyňské nože a zahradnické nůžky.

Hrubost: 
jemný 600 (25  mikronů)

Přesný a kvalitní diamantový 
půlkulatý brousek délky 
152 mm s brusnou částí 
délky 76 mm pro
broušení nástrojů na 
dřevo, zahradního 
a domácího 
nářadí.

Diamantový mini 
brousek 76mm

Hrubost : 
jemný 600 (25  mikronů)

Diamantový brousek jemný-
hrubý 60mm
Oboustranný diamantový plochý 
brousek 60 mm. Hrubost jemná 
600 (25 mikronů) na jedné straně a 
na druhé straně 300 (50 mikronů) 
pro perfektní ostření  nástrojů jako 
jsou HW žiletky, dláta nebo nůžky 
či nože. 

Celková délka 178 mm 
s plastovou rukojetí.

Diamantový brousek FastTrack
Ruční Diamantový brousek FastTrack pro ostření břitů 
zaručuje perfektní naostření nástroje. Jedinečné vedení 
v přípravku zabezpečuje přesné a ostré břity. Přípravek 
je vyrobený z pevného eloxovaného duralu. Diamantové 
brusné kameny lze rychle vyměnit pomocí magnetického 
zámku. Posuv je zajištěn v kluzném vedení, které umožňuje 
plynulý a hladký pohyb při broušení. Můžete vytvořit 
mikrobrus pro finální ostří prodlužující životnost nástroje. K 
dispozici náhradní diamantové brusné kameny.

Bezpečné, 
jednoduché 
a rychlé použití.

Čistící blok pro 
diamantové 
brousky
Speciální čistící blok pro 
oživení diamantových 
brousků.

Brusný roztok 100ml

WD 40 nebo jiná podobné maziva jsou příliš silná, a proto 
při ostření nástroj po diamantu sklouzává a optimálně 
se neostří.  Trend Brusný roztok snižuje o 95% rezavění 
nástroje při použití místo vody.  Snižuje možnost zanesení a 
zlepšuje výkon diamantového brousku. Používejte pro Trend 
diamantové brousky nebo jiné kvalitní brousky a získáte 
lepší ostřící vlastnosti a dlouhou dobu použitelnosti brousku.

Brusný 
kámen

Brusný kámen s jemnou a střední hrubostí s praktickým 
plastovým pouzdrem. 
Rozměry: 200 x 50 x 25mm

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brousek 152 mm 102-DWS/TF6/F 902 1 092
Čistící blok 102-DWS/CB/A 61 74
Brusný roztok 102-DWS/LF/100 277 336

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brousek 76mm 102-DWS/TF3M/F 717 868
Čistící blok 102-DWS/CB/A 61 74
Brusný roztok 102-DWS/LF/100 277 336

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Plochý brousek 102-DWS/MF/FC 828 1 002
Čistící blok 102-DWS/CB/A 61 74
Brusný roztok 102-DWS/LF/100 277 336

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Čistící blok 102-DWS/CB/A 61 74

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brusný roztok 102-DWS/LF/100 277 336

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brousek 125-CB14 109 132

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Diamantový 
brousek FastTrack 102-FTS/KIT 2 419 2 927

Finální kámen 
hrubost 450 102-FTS/S/F 446 540

Hrubovací kámen 
hrubost 220 102-FTS/S/P 446 540

Brusný roztok 102-DWS/LF/100 277 336

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Diamantový 
brousek 125-103512 213 258

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brusné 
kameny 3ks 125-349756 194 235

Ruční brousky
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OSTŘENÍ A BROUSKY
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Není jednoduššího ostření ostrohranných 
dlabacích vrtáků než s touto sadou. Do 
kuželového záhlubníku nasadíte příslušnou 
vodící stopku podle průměru vrtáku v 
ostrohranném dlabáku a několika otáčkami 
odbrousíte vnitřní ostří ostrohranného 

Poznámka: Současně při naostření dlabáku můžete naostřit 
spirálový vrták pomocí jemného pilníku.

Naostřený ostrohranný 
dlabací vrták výrazně 
zvyšuje výkon Vašeho 
stroje. Doporučujeme 
Vám tuto dvojici speciálně 
vyrobených diamantových 
kuželových brousků 
pro většinu CMT a IGM 
japonských ostrohranných 
dlabáků a pro čtvercová 
dláta Veritas. Hrubým 
brouskem nahrubo 
zbrousíte ostří a následně 
honovacím brouskem 
jemně vytvoříte perfektně 
ostré hrany.

•  Vhodné pro CMT, IGM a dalších ostrohranné dlabací vrtáky.
•  Naostří ostrohranné dlabací vrtáky až do rozměru 12 mm nebo 12,7 mm.
•  Obsahuje diamantový brousek pro odstranění otřepů.
•  Metrické a imperiální velikosti.

•  Výrazně zvyšuje výkon dlabání.
•  Speciálně vyrobený kuželový diamant.
•  Maximální velikost ostření 13 mm.
•  Vhodné pro většinu ostrohranných dlabacích vrtáků.
•  Hrubý brousek je určen pro hrubé zbroušení ostří.
•  Jemným honovacím brouskem vytvoříte kvalitní ostrou 
hranu.

CMT Diamantové brousky

CMT Diamantový brousek 
150x52mm v dřevěné krabičce

RYCHLÉ: vysoce kvalitní diamant, jde o nejtvrdší známý materiál zjednodušující proces ostření.
JEDNODUCHÉ: ostřím pohybujete po povrchu brousku s použitím malého tlaku.
ODOLNÉ: pro výrobu používáme přírodní diamanty zaručující dlouhou životnost.
UNIVERZÁLNÍ: hodí se pro ostření jakéhokoliv tvrdého materiálu, ocele, skla, keramiky, tvrdokovu, atd.

Unikátní výrobní proces garantuje dlouhou životnost nástroje.
Podkladová ocelová destička je zaformována do plastové základny vysokým tlakem. Ocel je pak pokryta přírodními diamanty vsazenými do niklové destičky. Vzorování diamantové vrstvy 
zaručuje rychlé broušení, zatímco plastové drážky zadržují brusnou kapalinu a rozptylují jemný diamantový prach, který se uvolňuje během broušení.
 
Diamantové brousky jsou k dispozici ve čtyřech různých variantách:

D15 EXTRAJEMNÝ/ZELENÝ (9 mikronů, 1200 G)
Pro úpravu a leštění ostří do dokonalosti. Nedoporučujeme pro jednoduché a rychlé broušení, jedná se spíše o brousek pro profesionální jemné dokončovací práce.

D25 JEMNÝ/ČERVENÝ (25 mikronů, 600 G)
Pro opětovné naostření jakéhokoliv mírně tupého nože nebo nástroje do perfektní ostrosti. Mnoho zákazníků vnímá jemnou zrnitost jako ideální pro splnění většiny prací. Také šéfkuchaři a 
amatérští kuchaři preferují tuto zrnitost. Je ovšem vhodný i pro sportovce a truhláře při procesu úpravy čepele před mikro-doostřením a leštěním.

D46 HRUBÝ/MODRÝ (45 mikronů, 325 G)
Ideální zrnitost pro rychlou obnovu ostří. Pracovníci, kteří využívají rychlé řezy a příliš se nestarají o jemné dobrušování, rozhodně ocení tuto zrnitost.

D76 EXTRA HRUBÝ/ČERNÝ (60 mikronů, 220 G)
Ideální zrnitost pro hrubé odstranění železa na poškozených nástrojích nebo na těžších venkovních nástrojích, jako jsou například sekyry a nože do sekačky. Také je tato zrnitost vhodná pro 
použití v prvním kroku srovnání zadní strany dlát a hoblíkových nožů nebo pro rychlý odběr materiálu z naštípnutých nebo poškozených hran.

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

extra jemný CDSS-150E 2 489 3 012
jemný CDSS-150F 2 489 3 012
hrubý CDSS-150M 2 489 3 012
extra hrubý CDSS-150G 2 489 3 012

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

extra jemný CDSS-115E 1 475 1 785
jemný CDSS-115F 1 475 1 785
hrubý CDSS-115M 1 475 1 785
extra hrubý CDSS-115G 1 475 1 785

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

DIA brousek D4,8 CDSS-048M 1 475 1 785

CMT Diamantový brousek 
jemný D4,8x100mm

CMT Diamantový brousek 
115x25mm v koženém pouzdře

IGM Diamantový 
kuželový brousek pro 
ostrohranné dlabací 
vrtáky 2ks

IGM Sada pro ostření ostrohraných dlabacích vrtáků

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

Brousek FOS-0001 1 727 2 090

Popis Kód Kč bez DPH Kč s DPH

DIA kuželový brousek FOS-0002 149 181

dlabáku. Pomocí jemného diamantového brousku který je součástí sady, srazíte na čisto vnější otřepy ostrohranného dlabáku. 
Perfektně naostřený dlabák je mnohem méně náchylný k pálení a samozřejmě klade mnohem menší nároky na dlabací stroje. 
Ponechává vnitřní strany dlabu hladší a čistší pro snadnější sestavení. Touto IGM sadou pro ostření ostrohranných dlabacích 
vrtáků lze ostřit většinu dlabáků až do velikosti 12 mm nebo 12,7 mm.


