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Indukční motor

Indukční motor

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Základní model brusky Scheppach SM 150 X svým 
provedením a schopnostmi rozhodně nezklame ani 
náročné uživatele. Má robustní kovovou konstrukci, 
perfektní vedení brusných kotoučů a tichý, výkonný 
bezúdržbový indukční motor. Průměr brusného 
kotouče 150 mm stačí na většinu běžných dílenských 
prací, jako je broušení, leštění nebo ostření. Bruska má 
stabilní podstavec s možností ukotvení na pracovní 
desku, ochranné štíty kotoučů proti odlétávajícím 
částem obrobku a bohatě nastavitelné pracovní světlo 
pro dobrou viditelnost při práci.

Ať už je práce v dílně pouze vaším koníčkem nebo vaším zaměstnáním, víte, že vaše stroje budou 
dobře fungovat pouze s dobře nabroušenými nástroji. K tomu můžete použít například tuto malou, 
ale výkonnou brusku BG 150 od Scheppachu. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, 
důležitá pro potlačení vibrací a  házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s  bezúdržbovým a  velmi 
tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, 
které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy 
perfektní přehled o  broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a  díky nim výrazně 
prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné 
osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na fl exibilním rameni, a  tak si 
ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Součástí je i integrovaný zásobník na vodu, který 
slouží k ochlazování obrobku. Materiál se tak nepřehřeje a nemění svoje fyzikální vlastnosti. Bruska 
má jeden hrubý a  jeden jemný kotouč. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný 
zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchytů pro přidělání 
k pracovní ploše napevno (šrouby).

Motor:  230 V/50 Hz indukční
Příkon:  430 W
Počet otáček:  2 800 ot/min.
Průměr brusného kotouče:  150 mm
Hrubost zrna kotouče:  K 36/K 60
Rozměry stroje:  360 x 240 x 400 mm
Hmotnost:  10,7 kg

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon: 370 W
Počet otáček:  2850 ot/min
Průměr brusného kotouče: 150 mm
Hrubost zrna kotouče: K 36 / K 60
Rozměry stroje: 385 x 240 x 280 mm
Hmotnost: 11,5 kg

DVOUKOTOUČOVÁ

BRUSKA

DVOUKOTOUČOVÁ

BRUSKA

1 799 Kč     66,99 €

2 399 Kč     87,99 €

SM 150 X

BG 150

2 199 Kč / 81,99 €

2 799 Kč / 103 €
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K  broušení nástrojů nebo k  odstraňování povrchových vrstev u  kovových materiálů potřebujete 
výkonnou brusku, jako je například model BG 200 od Scheppachu. Základem je velmi stabilní kovová 
konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky 
broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled 
o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení 
je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na fl exibilním rameni, a  tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. 
Součástí je i integrovaný zásobník na vodu, který slouží k ochlazování obrobku. Materiál se tak nepřehřeje a nemění svoje fyzikální vlastnosti. Bruska má jeden 
hrubý a jeden jemný kotouč. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít 
úchytů pro přidělání k pracovní ploše napevno (šrouby).

Indukční motor

vých materiálů potřebujete 
dem je velmi stabilní kovová 

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  550 W
Počet otáček:  2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:  200 mm
Hrubost zrna kotouče:  K 36 / K 100
Rozměry stroje:  440 x 280 x 340 mm
Hmotnost:  21 kg

DVOUKOTOUČOVÁ

BRUSKA

3 399 Kč     125 €BG 200

3 999 Kč / 149 € 4
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Bruska BG 200 AL se díky speciálnímu bílému kamenu hodí 
nejenom k odstraňování povrchových vrstev u různých 
materiálů materiálů, ale je skvělá i k velmi preciznímu broušení 
nástrojů. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá 
pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení 
s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí 
perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které 
chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího 
zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. 
Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte 
životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při 
broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované 
výkonné světlo je uloženo na fl exibilním rameni, a tak si ho můžete 
nastavit vždy do optimálního úhlu. Součástí je i integrovaný 
zásobník na vodu, který slouží k ochlazování obrobku. Materiál se 
tak nepřehřeje a nemění svoje fyzikální vlastnosti. Bruska má jeden 
hrubý a jeden jemný, 4 cm široký bílý kotouč se speciálními příměsi, 
zajišťujícími dokonalé obroušení materiálu. Pro zarovnání přední 
hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra 
slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchytů pro přidělání 
k pracovní ploše napevno (šrouby).

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  550 W
Počet otáček:  2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:  200 mm
Hrubost zrna kotouče:  K 36 / K 100
Rozměry stroje:  393 x 342 x 327 mm
Hmotnost:  25 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA 

S BÍLÝM KAMENEM

3 799 Kč     139 €BG 200 AL

4 499 Kč / 167 €
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ZDARMA sada příslušenství 100 ks 
k Flexidrive v hodnotě 349,- Kč/12,99 Eur

ZDARMA sada příslušenství 100 ks 
k Flexidrive v hodnotě 349,- Kč/12,99 Eur

Skvělá víceúčelová bruska-leštička Scheppach 
HG 34 je neocenitelným pomocníkem pro 
každého kutila. Díky ní zvládnete velké množství 
různých úkonů jen s jedním strojem. Základem 
je jeden brusný a jeden leštící kotouč. Ty jsou 
vybaveny transparentní ochranou očí proti 
odlétávajícím zbytkům a opěrnou částí pro 
opracovávaný obrobek. Poctivé tělo brusky, 
antivibrační uložení a nastavitelná rychlost 
otáček jsou zárukou profesionálních výsledků. 
Další možnosti využití přináší fl exibilní hřídel. 
Díky standardně dodávanému 100 dílnému 
příslušenství s ní můžete řezat, brousit nebo leštit 
mimo brusku samotnou.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  120 W
Počet otáček:  0 - 9900 ot/min.
Průměr kotouče:  75 mm
Rozměry stroje:  230 x 130 x 145 mm
Hmotnost:  3,1 kg

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA-LEŠTIČKA 

SE SYSTÉMEM FLEXIDRIVE

1 799 Kč     66,99 €HG 34

2 299 Kč / 85,99 €

4
 R

O

KY  Z ÁRUKA

1 0 0 %  K V A L I T
A

ZDARMA sada příslušenství 100 ks

PROFESSIONAL


