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Az elejétől a végéig, 
Az Osbronra mindig számíthat.
Az Osborn a legjobb megoldásokat kínálja a mechanikus felületkezelési kihívásokra.

magasan képzett szakembereink a legjobb raktárra gyártott termékekkel  

szolgálnak Önnek, vagy testre szabják azokat az Ön igényeinek megfelelően.

Másoktól eltérően mi segítünk optimalizálni a folyamatot, teljesíteni a legmagasabb 

minőségi és biztonsági követelményeket, és csökkenteni a költségeket. 
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Vágókorongok kézi darabológépekhez - acél / rozsdamentes acél Vágókorongok kézi darabológépekhez - acél / rozsdamentes acél 

AS 60 T INOX
Superior 

Ez az 1 mm-es vágótárcsa egyedülállóan tiszta vágást tesz lehetővé, rövid vágásidővel, 
minimális erőfeszítéssel. 

• Komfortos, könnyű vágás, hosszú élettartammal
• Különösen tiszta és pontos vágás - minimális erőfeszítéssel 
• Csekély, szinte sorjamentes darabolás (utómunka megtakarítás)
• A csekély hőképződés nem okoz kék elszíneződést a munkadarabon

Felhasználási terület: Karosszériajavítás vagy tartály- és a konténergyártás során 
használt vékony lemezek, acélkábelek, valamint rozsdamentes acélból, acélból, 
színesfémekből vagy kompozit anyagokból (üvegszállal erősített műanyagokból), hőálló 
anyagokból készült vékonyfalú profilok és csövek (pl. motorjavításhoz turbinaágazatban) 
darabolása.

„Power Pack” légmentes/hermetikus kiszerelés
• 10 vágótárcsa népszerű fém dobozban
• Abszolút eladási találat, garantáltan növeli  

a forgalmat

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13300 25 1111 240 100 111026

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12250 25 1121 240 100 121025

„Power Pack” csomagolás

115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13300 1 tin à 10 6900 935 100 701050

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12250 1 tin à 10 6900 945 100 701067

AS 46 T INOX
Superior 

Ez az 1,6 mm-es speciális vágókorong energiatakarékos hatásának köszönhetően 
kíméli a felhasználót és a gépeket.

• Különösen könnyű vágást tesz lehetővé hosszú élettartammal
• Tiszta vágás - minimális erőfeszítéssel
• Csekély sorjaképződés
• A csekély hőképződés nem okoz kék elszíneződést a munkadarabon

Felhasználási terület: Rozsdamentes acélból vagy szabványos acélból készült 
vékonyfalú profilok és fémlemezek darabolása, tartály- és konténergyártás.

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

180 x 1,6 x 22,23 7 x 1/16 x 7/8 8500 25 1183 250 100 143119

230 x 1,9 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6650 25 1233 250 100 153118

AS 60 V INOX
Evolution 

Prémium minőségű 1 mm-es vágókorong rozsdamentes acélhoz és acélhoz.  
Rendkívül gyors és pontos vágás minimális erőfeszítéssel.

• A hihetetlenül magas vágási teljesítménynek köszönhetően gyors munkavégzést  
tesz lehetővé

• Különösen precíz vágás minimális fizikai erőfeszítéssel
• Maximális élettartam kiváló hatékonyság melett
• Csekély, szinte sorjamentes darabolás (utómunka megtakarítás)
• A csekély hőképződés nem okoz kék elszíneződést a munkadarabon

Felhasználási terület: Karosszériajavítás vagy tartály- és a konténergyártás során 
használt vékony lemezek, acélkábelek, valamint rozsdamentes acélból, acélból, 
színesfémekből vagy kompozit anyagokból (üvegszállal erősített műanyagokból), hőálló 
anyagokból készült vékonyfalú profilok és csövek (pl. motorjavításhoz turbinaágazatban) 
darabolása.

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

115 x 1 x 22,23 4 1/2 x 1/25 x 7/8 13300 25 1111 246 100 111125

125 x 1 x 22,23 5 x 1/25 x 7/8 12250 25 1121 246 100 121179

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Vágókorongok kézi darabológépekhez - acél

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

115 x 3 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8 13300 25 1112 015 100 112009

125 x 3 x 22,23 5 x 1/8 x 7/8 12250 25 1122 015 100 122008

230 x 3 x 22,23 9 x 1/8 x 7/8 6650 25 1230 015 100 150001

A 24 R
Perfect 

Kedvező ár / érték arányú termék fém darabolsára.

• Jó vágási sebesség
• Optimális élettartam

Felhasználási terület: Általános célú felhasználás, acél és színesfém darabolás.

Tisztítókorongok - acél / rozsdamentes acél 

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

100 x 6 x 16 4 x 1/4 x 5/8 15300 10 3106 040 100 300024

115 x 6 x 22,23 4 1/2 x 1/4 x 7/8 13300 10 3116 040 100 310023

125 x 6 x 22,23 5 x 1/4 x 7/8 12250 10 3126 040 100 320022

150 x 6 x 22,23 6 x 1/4 x 7/8 10200 10 3156 040 100 330021

180 x 6 x 22,23 7 x 1/4 x 7/8 8500 10 3186 041 100 340020

180 x 8 x 22,23 7 x 5/16 x 7/8 8500 10 3188 040 100 340082

230 x 6 x 22,23 9 x 1/4 x 7/8 6650 10 3236 041 100 350029

230 x 8 x 22,23 9 x 5/16 x 7/8 6650 10 3238 040 100 350067

A 30 T
Perfect 

Jó univerzális tisztítókorong optimális élettartammal.

Felhasználási terület: Acéllemezek, szerkezeti acélok és hegesztési varratok.

Vágókorongok kézi darabológépekhez - acél / rozsdamentes acél 

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

125 x 1,2 x 22,23 5 x 3/64 x 7/8 12250 25 1121 500 100 122299

AK 60 V CeraMaxx
Evolution 

ez a vékony Ceramaxx vágókorong rendkívül gyors vágást biztosít nagyon kényelmes 
vágási teljesítmény mellett. Az önélező kerámia szemcse szinte önállóan vágja át a 
fémet, jelentősen csökkentve a szükséges erőfeszítést. A teljes vágási teljesítmény 
minimális érintkezési nyomással is elérhető. A tiszta, sorjamentes vágás nem okoz 
kék elszíneződést, csökkenti az utómunka igényt. A rendkivül hosszú élettartam 
csökkenti a csereidőt és a munka költséget, ezáltal jelentősen növeli a felhasználók 
termelékenységét és hatékonyságát. Ideális felhasználók: a csővezetékek építésén vagy 
hajógyártásban dolgozók, fémszerkezet gyártók, öntödék, haszongépjármű-gyártók, 
acélszerkezet építők, üzemtervező- , darugyártó- és nehézgép gyártó vállakozások.

• Kimagasló vágási sebesség = magas termelékenység
• Rendkívül hosszú élettartam = csökkentett korongfelhasználás
• Tiszta vágás, csekély sorjaképzős = kevesebb utómegmunkálás
• Minimális erőfeszítés = kíméli a gépet és a kezelőt
• A hűvös vágás a munkadarab kék elszíneződése nélkül = kevesebb utómegmunkálás

Felhasználási terület: A CeraMaxx vágótárcsák előnyei különösen a vastag profiloknál 
és a tömör rozsdamentes acél vagy acél anyagoknál játszanak szerepet.

AK 24 V CeraMaxx
Evolution 

Az új AK24 V CeraMaxx nagyteljesítményű tisztítókorong 7 mm vastag, megnövekedett 
termelékenységgel, a piacon lévő szabványos korongoknál akár háromszor nagyobb 
anyagleválasztással rendelkezik. Kiváló teljesítményének köszönhetően alacsony 
kontaktnyomás mellett maximális agresszivitás, kényelmes kezelés, megnövelt 
hatékonyság jellemzi.

• Minimális erőfeszítés = kíméli a gépet és a kezelőt
• Folyamatos agresszív anyagleválasztás = változatlan termelékenység
• Sima és áramvonalas csiszolás = kényelmes kezelés
• A hűvös csiszolás a munkadarab kék elszíneződése nélkül = kevesebb utómegmunkálás
• Kiemelkedő élettartam = kevesebb szerszámcsere

Felhasználási terület: Ideális a legigényesebb csiszolási feladatokhoz, mint pl. hegesztési 
varratok előkészítése és eltávolítása, hegesztési fröccs eltávolítása, revétlenítés és 
durva sorjázás, öntvények csiszolása. Ajánlott rozsdamentes acélhoz, acélhoz, magas 
ötvözött acélokhoz, króm acélhoz, króm-nikkel acélhoz, színesfémhez. Ideális csővezeték 
építésben, hajógyárakban, öntödékben, haszongépjármű gyártásban, üzemtervezésben, 
daruépítésben, nehézgépjármű  gyártásában, fémszerkezetek és acélszerkezetek 
gyártásában dolgozó felhasználók számára.

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

125 x 7 x 22.23 5 x 9/32 x 7/8 12250 10 3127 560 100 323405

Tisztítókorongok - acél 

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de



8 osborn.com osborn.com 9

Lamellás korongok - cirkónium-korund

Zircon Power
Perfect 

Univerzális lamellás korong cirkónium-korund szemcsével poliészter szövet hordozón. 
Jó anyagleválasztás és hosszú élettartam.

• Ideális acél és rozsdamentes acél csiszolásához
• Kis erőfeszítéssel nagy anyagleválasztás eltömődés nélkül
• Az üvegszálas hordozó tányért egyenletes kopás jellemzi, ameddig csiszolószemcsék 

teljesen elfogynak. A munkadarab nem karcolódik.

Felhasználási terület: Rozsdamentes acél, acél.

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Szemcseméret Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 40 10 5231 384 100 560503

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 60 10 5231 386 100 560510

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 40 10 5232 384 100 560701

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 60 10 5232 386 100 560718

Lamellás korongok - kerámia szemcse

Cera Plus
Superior 

Lamellás korong önélező kerámia szemcsékkel, amelyek tartósan rendkívül magas 
anyagleválasztást és hosszú élettartamot garantálnak. Kiemelkedő eredmények acél 
vagy rozsdamentes acél felület- és élcsiszolásánál. A robusztus poliészter hordozó 
tányér és a gyantakötésű szövet aktívan támogatják a csiszolást, és garantálják, hogy a 
csiszolószemcsék kopásállóak maradjanak, még nagy igénybevétel esetén is. ezért a 
CERA PLUS ideális szélsőséges csiszoláshoz vagy speciális feladatok elvégzéséhez. 

• Rendkívül agresszív anyagleválasztás minimális erőfeszítéssel
• Jelentős időmegtakarítás a hosszú élettartamnak köszönhetően
• Egyértelműen hosszabb élettartam
• Nagyon rugalmas
• Önélező
• A hűvös csiszolás csökkenti a munkadarab kék elszíneződését

Felhasználási terület: Magasan ötvözött acélok, titánötvözetek, nikkel ötvözetek, króm 
és króm-nikkel-acélok, sárgaréz vagy bronz megmunkálása. Alkalmazási területek: 
lemezfeldolgozás, konténergyártás, öntött alkatrészek, kéziszerszámok, csövek és 
rudak, fémszerkezetek gyártása. Kiemelkedő hatékonyság az acél és a rozsdamentes 
acél felületek és élek csiszolásánál.

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Szemcseméret Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 40 10 5241 434 100 561708

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 60 10 5241 436 100 561715

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 80 10 5241 437 100 561722

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 40 10 5242 434 100 561906

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 60 10 5242 436 100 561913

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 80 10 5242 437 100 561920

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 40 10 5241 444 100 561807

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 60 10 5241 446 100 561814

115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 13300 80 10 5241 447 100 561821

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 40 10 5242 444 100 562002

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 60 10 5242 446 100 562019

125 x 22,23 5 x 7/8 12250 80 10 5242 447 100 562026

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Polírozó lamellás korongok

POLIMAXX 1-COARSE
Superior     

Durva szemcsézetű vlies lamellás korong (enyhe csiszolóhatás), amely alkalmas 
munkadarabok revétlenítésére és rozsdamentesítésére, hegesztési varratok 
előkészítésére, a hegesztési varratok simítására, a finom hegesztési varratok 
csiszolására, hegesztési fröccs eltávolítására.

Felhasználási terület: Univerzális szerszám rozsdamentes acélra, acélra, alumíniumra 
és színesfémekre.

POLIMAXX 2-MEDIUM
Superior     

Közepes szemcsézetű vlies lamellás korong (csiszolóhatás-mentes), amely alkalmas 
munkadarabok revétlenítésére és rozsdamentesítésére, festékek és lakkok eltávolítására, 
a festési felületek előkészítésére, a V2A hegesztési varratok mattítására, oxidréteg és 
termikus elszíneződés eltávolítására.

Felhasználási terület: Univerzális szerszám rozsdamentes acélra, acélra, alumíniumra 
és színesfémekre.

POLIMAXX 3-FINE
Superior     

Finom szemcsézetű vlies lamellás korong (csiszolóhatás-mentes), amely alkalmas 
hegesztési varratok előkészítésére és újracsiszolására, finom hegesztési varratok 
csiszolására, a felületek mattításáraz, oxidrétegek eltávolítására, termikus elszíneződés 
vagy vékony lakkrétegek eltávolítására, rozsdamentes acél polírozására.

Felhasználási terület: Univerzális szerszám rozsdamentes acélra, acélra, alumíniumra 
és színesfémekre.

Ø [mm] Ø [coll] Ford. szám [mm-1] Finomság Csomagolási egység / db Alak Cikkszám EAN 4081600

115 x 22.23 4 1/2 x 7/8 13280 1 coarse 10 5541 204 100 562101

115 x 22.23 4 1/2 x 7/8 13280 2 medium 10 5541 206 100 562118

115 x 22.23 4 1/2 x 7/8 13280 3 fine 10 5541 207 100 562125

125 x 22.23 5 x 7/8 12200 1 coarse 10 5542 204 100 562200

125 x 22.23 5 x 7/8 12200 2 medium 10 5542 206 100 562217

125 x 22.23 5 x 7/8 12200 3 fine 10 5542 207 100 562231

Kézi kefék, fa kefetest
Superior     

Kézi kefe fa kefetesttel, ipari minőség.

• Általános felhaszálásra
• Praktikus csaplyukkal ellátva, tökéletes a műhelyekben
• Változatos kefeszál választék

Felhasználási terület: Festék és rozsda eltávolítás, tisztítás

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Kézi kefék

A T L Sorok száma Csomagolási egység / db Típus Cikkszám

145 35 295 3 12 0,35 Acéldrót, egyenes 0003-162 133

145 35 295 3 12 0,35 Rozsdamentes acéldrót, egyenes 0003-162 333

Sarokvarrat kefék, fa kefetest
Superior     

Kézi kefe fa kefetesttel sarokvarrathoz, ipari minőség.

• Az Osborn csúcsterméke
• A V alakú kefeszálak alkalmasak a mély hegesztési- és ékvarratok eléréséhez
• Pontos munkavégzés
• Praktikus csaplyukkal ellátva, tökéletes a műhelyekben

Felhasználási terület: A mély hegesztési varratok tisztítása (többrétegű gyökvarratokhoz 
is alkalmazható)

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Gyújtógyertya kefék, fa kefetest
Superior     

Kézi kefe fa kefetesttel gyújtógyertyákhoz, ipari minőség.

• Tökéletes méret a gyújtógyertyák tisztításához

Felhasználási terület: Elektródák és a gyújtógyertyák érintkezőinek tisztítása.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

A T L Sorok száma Csomagolási egység / db Típus Cikkszám

45 18 189 3 24 0,20 Sárgarézdrót, hullámos 0003-133 573

A T L Sorok száma Csomagolási egység / db Típus Cikkszám

145 25 295 2 100 0,35 Acéldrót, egyenes 0001-151 132

145 25 295 4 12 0,30 Sárgarézdrót, hullámos 0001-150 594

145 25 295 3 12 0,30 Sárgarézdrót, hullámos 0001-150 593

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Kézi kefék

Kézi kefék műanyag fogantyúval
Perfect     

Hullámos kézi kefe műanyag markolattal a kézműves ipar számára.

• Az Osborn csúcsterméke
• Ergonomikusan kialakított fogantyú
• Általános használatra
• Jó ár / érték arány
• A keskeny forma miatt szűk helyeken is használható

Felhasználási terület: Gyors és egyszerű tisztítási feladatokhoz.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

A T L Sorok száma Csomagolási egység / db Típus Cikkszám

140 25 265 1 24 0,30 Acéldrót, hullámos 0008-462 291

140 25 265 1 24 0,30 Rozsdamentes acéldrót, hullámos 0008-462 391

140 25 265 1 24 0,30 Sárgarézdrót, hullámos 0008-462 591

A T L Sorok száma Csomagolási egység / db Típus Cikkszám

95 23 245 2 10 0,35 Acéldrót, egyenes 3301-462 122

95 23 245 2 10 0,30 Sárgarézdrót, hullámos 3301-462 562

Féknyereg kefék, műanyag kefetest
Superior     

Féknyeregkefe műanyag kefetesttel, ipari minőség.

• Különösen ergonomikusan kialakított fogantyúval
• Csúszásmentes a gumival bevont fogantyúnak köszönhetően
• Mosható
• Keskeny alakja miatt ideális a szűk helyek tisztításánál
• Pontos munkavégzés

Felhasználási terület: Féknyereg tisztítása

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Műszaki kefék sarokcsiszolókhoz

Körkefék, fonott huzal
Superior     

Fonott körkefe, ipari minőség, általános felhasználásra minden sarokcsiszolóhoz 

• Agresszív és gyors tisztítás; az összes drótszál hegye egyszerre van használatban
• Hosszú élettartam
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Hegesztési varrat tisztítása, sorjázás, rozsdaeltávolításA képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

115-180

 ■ Acél / 0.50 ■

Ø A T B Szűkítő Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

115 12 23 22,2 F 12.500 10 0002-631 151

125 13 28 22,2 F 12.500 8 2202-631 151

178 13 42 22,2 F 10.000 6 0002-653 151

 ■ INOX / 0,50 ■ 

Ø A T B Szűkítő Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

115 12 23 22,2 F 12.500 4 0002-631 351

125 13 28 22,2 F 12.500 3 2202-631 351

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Műszaki kefék sarokcsiszolókhoz

Fazékkefék, fonott huzal
Superior     

Fonott fazékkefe, ipari minőség, minden sarokcsiszolóhoz.

• Univerzális kiválóság, az Osborn egyik legsikeresebb terméke
• Lenyűgöző tisztító hatás
• A legjobb megoldás nagy felületek tisztítására 
• Hosszú élettartam, rövid csereidő - alacsony költségek
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Festék- és salakeltávolítás, rozsdamentesítés, szilikátmaradványok 
és kék elszíneződés eltávolítása.

115

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.50 ■

Ø T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

65 20 M14x2,0 12500 10 0002-608 151

 ■ INOX / 0,50 ■ 

Ø T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

65 20 M14x2,0 12500 6 0002-608 351

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

Műszaki kefék sarokcsiszolókhoz

Fazékkefék, fonott huzal
Superior     

Fonott fazékkefe, ipari minőség, minden sarokcsiszolóhoz.

• Hosszú élettartam, rövid csereidő - alacsony költségek
• Lenyűgöző tisztító hatás 
• A legjobb megoldás nagy felületek tisztítására
• Eltávolítható támasztógyűrű a kefeszálak stabilitásának megőrzéséhez
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Festék- és salakeltávolítás, rozsdamentesítés, szilikátmaradványok 
és kék elszíneződés eltávolítása.

Részletes utasítások 
a Youtube-on.

www.youtube.com/osbornsolutions

125-230

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.50 ■

Ø T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

75 20 M14x2.0 11000 10 9908-608 152

80 20 M14x2.0 8500 6 0002-608 153

100 20 M14x2.0 8500 3 0002-608 154

120 20 M14x2.0 6500 4 0002-608 155

Körkefék, sodrott huzal
Superior     

Körkefék „Cordwire” huzallal M14 menetes sarokcsiszolókhoz.

• Sárgaréz bevonatú, sodrott acélhuzal
• Hatékony famegmunkálás puha- és a keményfán
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás

Felhasználási terület: Kiválóan alkalmas fa strukturálására. Kiangsúlyozza a fa  
természetes erezetét és antik vagy rusztikus hatást kelt. A kefe szálai jobban  
eltávolítják a fa lágyabb részeit, mint a keményeket, ezáltal mintegy domborműszerű 
felületet hoznak létre.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

115

 ■ Cordwire / 0.27 ■ 

Ø A T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

115 12 28 M14x2.0 12500 6 2812-522 051

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de

Tudtad?

A támasztógyűrű a kefeszálak  
stabilitását szolgálja. Miután a  
kefeszálak elkoptak a támasztógyűrűt  
eltávolíthatjuk, ezáltal a szabaddá vált  
kefeszálakkal folytathatjuk a munkát.
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Műszaki kefék sarokcsiszolókhoz

Fazékkefék, hullámos huzal
Superior     

Hullámos fazékkefe, ipari minőség, minden sarokcsiszolóhoz.

• Rugalmas dróttal, ami tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához
• A kefe optimális működési szögét a kefeszálak alakja határozza meg
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Tisztítás, festék, rozsda, salak és kék elszíneződés eltávolítása.

115-125

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0,30 ■  ■ INOX / 0,30 ■ 

Ø T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

60 21 M14x2,0 12500 10 0002-613 161

60 21 M14x2,0 12500 4 0002-613 361

75 23 M14x2,0 12500 10 0002-613 162

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

Fazékkefék, hullámos huzal
Superior     

Hullámos fazékkefe, ipari minőség, minden sarokcsiszolóhoz.

• Rugalmas dróttal, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához
• A kefe optimális működési szögét a kefeszálak alakja határozza meg
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Tisztítás, festék, rozsda, salak és kék elszíneződés eltávolítása.

150-230

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.30 ■ 

Ø T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

80 25 M14x2.0 8500 5 0002-613 163

100 30 M14x2.0 8500 4 0002-613 164

125 30 M14x2.0 6500 4 0002-613 165

Műszaki kefék sarokcsiszolókhoz

Kúposkefék, fonott huzal
Superior     

Fonott kúposkefe, ipari minőség, minden sarokcsiszolóhoz.

• Agresszív tisztítás, nagy hatékonyság
• Hosszú élettartam
• Egyesíti a fazékkefék és a körkefék legjobb tulajdonságait
• A nagy felületű és nehezen hozzáférhető területek is tökéletesen kezelhetőek  

ugyanazzal a kefével
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Sorjázás, rozsda, festék, salak, szilikátok és kék elszíneződés  
eltávolítása a teljes munkadarabokon.

115

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

18 fonat 
 ■ Acél / 0.50 ■ 

Ø A T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

115 15 20 M14x2,0 12500 10 0002-632 151

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

Kúposkefék, hullámos huzal
Superior     

Hullámos kúposkefe, ipari minőség, minden sarokcsiszolóhoz.

• Rugalmas dróttal, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkadarabhoz
• Flexibilis kefe a hosszabb kefeszálaknak köszönhetően. 
• Egyesíti a fazékkefék és a körkefék legjobb tulajdonságait
• Nagy felületek és nehezen hozzáférhető területek megmunkálása
• A munkadarab geometriájától függően a kefe különféle munkaszélességben kapható, 

ezzel garantálva a pontos illeszkedést
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Rozsda, festék, szilikátok eltávolítása, sorjázás.

115

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.30 ■ 

Ø A T G Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

100 10 20 M14x2.0 12500 10 0002-512 161

ezen termékek nagy része már 
X-LOCK adapterrel is rendelhető. 
nézze meg X-LOCk katalógusunkat a

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Műszaki kefék fúrógépekhez

Csapos körkefék, hullámos huzal
Perfect     

Hullámos körkefe a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• A legtöbb barkács területen alkalmazható
• Csapos kivitelének köszönhetően könnyen felszerelhető
• Rugalmas kefe az egyszerű tisztítási feladatokhoz

Felhasználási terület: Különféle tisztítási munkák, pl. festék, rozsda és salak eltávolítása.A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Jó tudni

Ez a kefe praktikus készlet részeként is kapható. 
Bővebb információ a 22. oldalon.Ø

T
A

S

 ■ Acél / 0.30 ■ 

Ø A T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

50 7 10 6 4500 20 0008-600 221

75 10 16 6 4500 10 0008-600 421

100 12 22 6 4500 10 0008-600 521

Műszaki kefék fúrógépekhez

Csapos körkefék, abrazív szál
Perfect     

Grittyflex körkefe, abrazív szállal a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab kontúrjaihoz
• Kefe csiszoló nylon-szállal, kíméletes az anyaghoz
• A kopás során mindig új csiszolószemcse lép az előző helyébe,  

ezáltal az anyagleválasztás egységes 
• A különböző szemcseméretek különböző felületi minőséget eredményeznek  

(a kék finomabb, a piros durvabb)
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Minden anyaghoz megfelelő; különösen a famegmunkáláshoz 
javasolt a felületek érdesítéséhez és simításához (a szemcsemérettől függően).

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Ø

T
A

S

 ■ Abrazív szál / 80 / piros ■  ■ Abrazív szál / 180 / kék ■

Ø A T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

75 10 16 6 4500 10 0802-600 491 0182-600 491

100 10 23 6 4500 10 0802-600 591 0182-600 591

Csapos fazékkefék, hullámos huzal
Perfect     

Hullámos fazékkefe a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Rugalmas
• Jó ár / érték arány
• A legtöbb barkács területen alkalmazható
• Csapos kivitelének köszönhetően könnyen felszerelhető

Felhasználási terület: Festék és rozsda eltávolítása különféle felületekről.
A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.30 ■ 

Ø T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

50 17 6 4500 20 0008-600 821

75 20 6 4500 10 0008-600 921

Csapos fazékkefék, abrazív szál
Perfect     

Grittyflex fazékkefe, abrazív szállal a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab kontúrjaihoz
• Kefe csiszoló nylon-szállal, kíméletes az anyaghoz
• A kopás során mindig új csiszolószemcse lép az előző helyébe,  

ezáltal az anyagleválasztás egységes 
• A különböző szemcseméretek különböző felületi minőséget eredményeznek  

(a kék finomabb, a piros durvabb)
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Minden anyaghoz megfelelő; különösen a famegmunkáláshoz 
javasolt a felületek érdesítéséhez és simításához (a szemcsemérettől függően).

Jó tudni

Ez a kefe praktikus készlet részeként is kapható. 
Bővebb információ a 22. oldalon.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Abrazív szál / 80 / piros ■  ■ Abrazív szál / 180 / kék ■ 

Ø T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

50 17 6 4500 10 0802-600 891 0182-600 891

75 23 6 4500 10 0802-600 991 0182-600 991

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Műszaki kefék fúrógépekhez

Csapos ecsetkefék, hullámos huzal
Perfect     

Hullámos ecsetkefe a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Pontos munkavégzéshez nehezen hozzáférhető helyeken
• Kiváló ár / érték arány

Felhasználási terület: Rozsdaeltávolítás, festékeltávolítás, simítás, éllekerekítés,  
sorjázás, belső tisztítás.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ INOX / 0.30 ■ 

Ø T L S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

25 25 50 6 4500 12 0008-509 363

Műszaki kefék fúrógépekhez

Csapos ecsetkefék, abrazív szál
Perfect     

Grittyflex ecsetkefe, abrazív szállal a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab kontúrjaihoz
• Kefe csiszoló nylon-szállal, kíméletes az anyaghoz
• A kopás során mindig új csiszolószemcse lép az előző helyébe, ezáltal az  

anyagleválasztás egységes
• A különböző szemcseméretek különböző felületi minőséget eredményeznek  

(a kék finomabb, a piros durvabb)
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Minden anyaghoz megfelelő; különösen a famegmunkáláshoz 
javasolt a felületek érdesítéséhez és simításához (a szemcsemérettől függően).

Jó tudni

Ez a kefe praktikus készlet részeként is kapható. 
Bővebb információ a 22. oldalon.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Abrazív szál / 80 / piros ■  ■ Abrazív szál / 180 / kék ■ 

Ø T L S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

25 25 50 6 5000 12 0812-509 913 1812-509 913

Csapos lamellás kefék, hullámos huzal
Perfect     

Hullámos lamellás kefe a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Kifejezetten könnyű és rugalmas
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Festék és rozsda eltávolítása, sorjázás, salakmentesítés, simítás 
és tisztítás.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.30 ■  ■ Sárgaréz bevonatú acél / 0.30 ■ 

Ø A T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

100 23 25 6 3500 5 0004-401 132 0004-401 052

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de

Általános Szerződési Feltétek

Tudakozódjon honlapunkon az általános fizetési és szállítási feltételekről, valamint a megrendeléssel és a feladással kapcsolatos 
további információkról: www.osborn.com/terms-and-conditions

További információk honlapunkon
Látogassa meg weboldalunkat a www.osborn.com/literature, hogy megtalálja a speciális katalógusok és szórólapok teljes választékát.

Kiemelten javasoljuk, hogy tekintse meg az alábbi katalógusokat.

Okostelefonja vagy táblagépe segítségével, egyszerűen beolvashatja a QR-kódot és elérheti a dokumentumot.

Főkatalógus X-LOCK portfólió
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Műszaki kefék fúrógépekhez

5 db-os DIY kefe készlet, abarzív szál
Perfect     

5 darabos DIY kefe készlet abarzív szállal a kézművesipar számára, fúrógépekhez

• Bármilyen kontúr megmunkálásához megfelelő
• Praktikus csomagolás
• Kiváló ár / érték arány

Felhasználási terület: Famegmunkálás (fazékkefe a nagy felületek, körkefe a szűk 
helyek, ecsetkefe a belső felületek, sarkok és élek megmunkálásához) 

 ■ Abrazív szál / Szemcseméret 80 ■ 

Típus Ø min-1 Csomagolási egység / db Cikkszám

Körkefe 50

4500 10 1518-600 005

Körkefe 75

Ecsetkefe 25

Fazékkefe 50

Fazékkefe 75

5 db-os DIY kefe készlet, hullámos huzal
Perfect     

Hullámos 5 darabos DIY kefe készlet a kézművesipar számára, fúrógépekhez.

• Bármilyen kontúr megmunkálásához megfelelő
• Praktikus csomagolás
• Kiváló ár / érték arány

Felhasználási terület: Fémmegmunkálás (fazékkefe a nagy felületek, körkefe a szűk 
helyek, ecsetkefe belső felületek, sarkok és élek megmunkálásához) 

 ■ Acél / 0.30 ■ 

Típus Ø min-1 Csomagolási egység / db Cikkszám

Körkefe 50

4500 10 1418-600 005

Körkefe 75

Ecsetkefe 25

Fazékkefe 50

Fazékkefe 70

Műszaki kefék egyenescsiszolókhoz

Csapos körkefék, hullámos huzal
Superior     

Hullámos körkefe, ipari minőség, fúrógépekhez és egyenescsiszolókhoz.

• Minden felhasználási területen alkalmazható a széles átmérő- és drótválasztéknak 
köszönhetően

• A kefék kis átmérője lehetővé teszi a nehezen elérhető helyek megmunkálását
• Egyenescsiszolókban is használható
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Élcsiszolás, furatok finiselése, sorjázás és finom tisztítás.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Ø

T
A

S

 ■ Acél / 0.20 ■  ■ Acél / 0.30 ■ 

Ø A T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

40 11 10 6 18000 10 0002-503 142

50 17 13 6 15000 10 0002-504 162

60 18 15 6 15000 10 0002-505 162

70 18 15 6 15000 10 0002-506 162

80 19 20 6 15000 10 0002-507 162

 ■ INOX / 0.20 ■  ■ INOX / 0.30 ■

Ø A T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám

40 11 10 6 18000 10 0002-503 342

50 17 13 6 15000 10 0002-504 342

60 18 15 6 15000 10 0002-505 362

70 18 15 6 15000 10 0002-506 362

80 19 20 6 15000 10 0002-507 362

Csapos körkefék, fonott huzal
Superior     

Fonott körkefe, ipari minőség, fúrógépekhez és egyenescsiszolókhoz.

• Osborn sikertermék
• Kitünő tisztítási teljesítmény
• A 6 mm-es csap egyszerű felszerelést tesz lehetővé
• Egyenescsiszolókban is használható
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Tisztítás, sorjázás, salak és szilikátok eltávolítása, hegesztési 
varratok tisztítása, a védőbevonat eltávolítása karosszériajavításnál.

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

Ø

T
A

S

 ■ Acél / 0.35 ■  ■ Acél / 0.50 ■  ■ INOX / 0.50 ■ 

Ø A T S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám Cikkszám

75 12 18 6 20000 12 0202-611 131 0202-611 151 0202-611 351

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Műszaki kefék egyenescsiszolókhoz

Csapos ecsetkefék, fonott huzal
Superior     

Fonott körkefe, ipari minőség, egyenescsiszolókhoz.

• A fordulatszám növelésével változik a kefe átmérője, ami lehetővé teszi a különböző 
furatátmérők megmunkálását

• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)

Felhasználási terület: Rozsda és festék eltávolítása, sorjázás, hegesztési varratok 
tisztítása

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.26 ■  ■ Acél / 0.35 ■  ■ INOX / 0.26 ■

Ø T L S Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám Cikkszám Cikkszám

20 29 44 6 20000 12 0002-630 305 0002-630 328

23 29 44 6 20000 12 0002-630 310

Műszaki kefék állványos gépekhez

Körkefék, hullámos huzal
Superior     

Többsoros hullámos körkefe, ipari minőség, állványos telepített gépekhez.

• Agresszív kefehatás
• TÜV-Süd tanúsítvánnyal (biztonságilag tesztelt, ellenőrzött gyártás)
• Nagyobb a kefetest, így több drótszál-vég van egyidejűleg használatban
• Nagy szálsűrűség

Felhasználási terület: Rozsda- és festékeltávolítás, tisztítás, érdesítés és sorjázás 
állványosgépeken és sorjázó gépekben

Minden keféhez furatszűkítő készlet tartozik: 
• 75-125 mm: 20 mm 1/2"; 5/8"
• 150-200 mm: 31.75 mm 13 mm; 15 mm; 16 mm 19 mm; 20 mm; 7/8"; 1"

A képek illusztrációk, a valós  
megjelenés típustól függően változhat.

 ■ Acél / 0.30 ■ 

Ø A T Min. B Max. B R Ford. szám [mm-1] Csomagolási egység / db Cikkszám

178 23 38 31.75 50.8 6000 1 9902-554 461

Polírozó & Vlies szerszámok

Fém polírozó készlet
Superior     

Az EURO-lyukas PET csomagolású praktikus készlet tartalma: egy tubus 
polírozópaszta (125ml), egy szivacs az előpolírozáshoz, valamint egy polírszövet  
az ismételt polírozáshoz és tisztításhoz.

Felhasználási terület: Króm, alumínium, ezüst, rozsdamentes acél, sárgaréz, réz stb. 
polírozása

ml Csomagolási egység / db Cikkszám

125 10 1203-600 002

Az EURO-lyukkal ellátott PET csomagolású praktikus  
készlet ideális a prezentációs falakon való megjelenítéshez.

Hogyan használjam az AKRIL / FÉM polírozó készletet?

Nedves csiszolás a csiszolópapírral (csak AKRIL esetén), a felületre felvitt polírozó pasztát dörzsölje be szivaccsal majd 
polírozza és tisztítsa a puha, száraz szövettel. És kész!

Akril polírozó készlet
Superior     

A praktikus készlet tartalma: egy tubus Dur műanyag polírozópaszta (125ml), egy 
csiszolópapír, egy szivacs az előpolírozáshoz, valamint egy polírszövet a finom 
polírozáshoz és tisztításhoz.

Felhasználási terület: A háztartásban és szabadidős tevékenységekben  
előforduló kemény, nem szemcsés műanyagok, plexi, poliészter, akril stb.  
polírozására (pl. kemping, csónak stb.) .

ml Csomagolási egység / db Cikkszám

125 10 1203-600 001

Az EURO-lyukkal ellátott PET csomagolású praktikus  
készlet ideális a prezentációs falakon való megjelenítéshez.

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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Polírozó & Vlies szerszámok

Polírozó készlet, 6db-os
Superior     

Tökéletes készlet kisebb polírozási munkákhoz fúrógéppel. Acél, rozsdamentes acél, 
sárgaréz és réz polírozása / fényezése. Használja a fehér polírozópasztát acél és 
rozsdamentes acél polírozásához, a barna pasztát pedig az alumínium, sárgaréz és 
réz polírozáshoz. Fényezéshez használja a kék polírozópasztát az összes említett 
anyaghoz.

Tartalma:
• 1 filckorong (polírozás)
• 1 hullámos rongykorong (fényezés)
• fehér, barna és kék polírozópaszta
• 1 felfogócsap, Ø 6mm

Ø B min-1 Csomagolási egység / db Cikkszám

85/80 10 4000 5 1203-600 000

Az EURO-lyukkal ellátott PET csomagolású praktikus  
készlet ideális a prezentációs falakon való megjelenítéshez.

Rövid használati útmutató a csomagoláson

Polírozó készlet, 10db-os
Superior     

A 10 darabos polírozó készlet tökéletes acél, rozsdamentes acél, sárgaréz, réz, alumínium 
vágására, polírozására és fényezésére fúrógéppel. Könnyen szerelhető az optimális 
átmérőnek és furatnak köszönhetően.

Tartalma:
• 2 hullámos sisal/szövet korong (vágás)
• 2 hullámos NOTIFLEX® kemény rongykorong (polírozás)
• 2 hullámos NOTIFLEX® puha rongykorong (tükörfényezés)
• polírozópaszták fehér / barna / kék
• 1 felfogócsap, Ø 6mm

Ø B min-1 Csomagolási egység / db Cikkszám

100 10 4000 6 8603-600 010

Az EURO-lyukkal ellátott PET csomagolású praktikus  
készlet ideális a prezentációs falakon való megjelenítéshez.

Bővebb használati útmutató a csomagoláson

Polírozó & Vlies szerszámok

LIPPRITE® 4db-os Vlies készlet
Superior     

A 4 darabos vlies készlet tökéletes rozsdamentes acél és alumínium szálcsiszolására 
fúrógéppel. Könnyen szerelhető az optimális átmérőnek és furatnak köszönhetően.

Tartalma:
• 1 LIPPRITE® szaténkorong közepes (MEDIUM) / finom (FINE) / nagyon finom  

(VERY FINE)
• 1 felfogócsap, Ø 6mm

Ø B min-1 Csomagolási egység / db Cikkszám

100 10 4000 6 8603-600 004

Az EURO-lyukkal ellátott PET csomagolású praktikus  
készlet ideális a prezentációs falakon való megjelenítéshez.

Bővebb használati útmutató a csomagoláson

A felfogócsap külön is rendelhető. 

Használati útmutató

Igényelt felületi minőség: 
közepes

• Használjon közepes (MED)  
szaténkorongot

• Ehhez a művelethez polírozás nem 
szükséges

Igényelt felületi minőség: 
finom

• Használjon finom (FIN)  
szaténkorongot

• Ehhez a művelethez polírozás nem 
szükséges

Igényelt felületi minőség: 
nagyon finom

• Használjon nagyon finom (VFN)  
szaténkorongot

• Ehhez a művelethez polírozás nem 
szükséges

A vastagon kiemelt cikkszámok: raktári termékek. Speciális méretek, drót típus és szemcse külön kérésre: service@osborn.de
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