
www.scheppach.cz       www.garland.cz

34

Příslušenství ve standardu:

6x brusný papír (K 80, průměr 13/19/26/38/51/76)
5x pogumovaný brusný válec
6x vložka stolu (průměr 15/19/32/44/57/82)
adaptér k odsávání
montážní klíč

S oscilační válečkovou bruskou Scheppach OSM 100 můžete provádět 
desítky brusných operací jak na vnějším povrchu, tak i na vnitřních plochách 
složitěji tvarovaných obrobků. Silný motor 450 W zajistí vždy dostatečný 
výkon. Kombinovaný rotační a kmitavý pohyb je zárukou dokonalé úpravy 
povrchu. Přesnost práce a vynikající stabilitu a podporu opracovávanému 
materiálu zaručí pevný a velký litinový stůl. Různě široké vložky stolu 
perfektně utěsňují pracovní prostor mezi stolem a brusným válcem a zajišťují 
tak maximální bezpečnost obsluhy. Vývod na odsávání prachu dovoluje 
připojit odsavač a pracovat tak v příjemnějším a méně prašném prostředí. 
Díky váze 14 kg můžete stroj lehce převézt tam, kde ho právě potřebujete.

Brousící systém od Scheppachu TIGER 2000 S využívá systém tzv. 
mokrého kamene a honovacího kotouče. Je ideální jak pro domácí 
použití, tak pro menší provozovny.  Správné broušení vyžaduje 
spoustu zkušeností a každá chyba může znamenat zničení drahého 
nástroje. Systém od Scheppach dovoluje docílit profesionálních 
výsledků i úplným začátečníkům, a to díky systému vodících pouzder 
určených pro jednotlivé skupiny nástrojů (nože, dláta, apod.). Tyto 
vodící pouzdra zajistí správný úhel ostření. Dokonalý výsledek potom 
zajistí kožený honovací kotouč, který perfektně vyhladí všechny 
mikrootřepy vzniklé při broušení na pomaloběžném brusném 
kotouči. Velkou výhodou je použití tichého a  bezúdržbového 
indukčního motoru. Součástí je i 1,75 m dlouhý napajecí kabel odolný 
proti stříkající vodě a nárazuvzdorná vanička na vodu.

Motor:  230 V/50 Hz
Příkon:  450 W
Počet otáček:  2000 ot/min.
Dráha oscilace:  16 mm
Průměr vřetena:  12,7 mm
Rozměr stolu:  370 x 290 mm
Výška stolu:  330 mm
Rozměry stroje:  400/365/440 mm
Hmotnost:   13,5 kg

Motor:   230 V/50 Hz, indukční
Příkon (W):  120 W
Počet otáček:   120 ot/min
Rozměr brusného kotouče:  200 x 40 mm
Zrnitost:  K 220
Materiál:  vysoce kvalitní brusný kotouč se zrnky oxidu hliníku 
Rozměr honovacího kotouče:  200 x 30 mm
Rozměr stroje: 360 x 285 x 275 mm
Hmotnost:   13,5 kg

OSCILAČNÍ 

VÁLEČKOVÁ BRUSKA

BROUSÍCÍ 

SYSTÉM

4 999 Kč     185 €

3 399 Kč     125 €

OSM 100

Tiger 2000 S

6 199 Kč / 229 €

4 499 Kč / 167 €
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Bohaté příslušenství
ZDARMA

Bohaté příslušenství v ceně             .

Standardní příslušenství k TIGER 2000S

• Brusná abrazivní pasta obj. č.: 89490703
• Vodící pouzdro 70 pro rovné ostří, železné hrany, dláta, sekáče, škrabky, břitvy apod. obj. č.: 89490716
• Měřící přípravek 200 pro měření úhlů a nastavení vodících přípravků obj. č.: 89490717

ušenství v ceně            ......

+ 3 dílná sada přípravků na broušení 

v ceně 747 Kč / 27,77 € ZDARMA

PROFESSIONAL
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Patentovaný brousící systém TIGER 2500 od Scheppachu se skvěle hodí jak pro domácí použití, tak i 
pro lehký průmyslový provoz a pro profesionály, kteří potřebují mít svoje nástroje vždy perfektně 
připravené. Systém standardních i volitelných přípravků (vodící pouzdra) pro jednotlivé skupiny 
nástrojů umožňuje docílit perfektní výsledky i naprostým začátečníkům. Základem je pevné šasi 
opatřené kvalitním lakovaným povrchem a pomaloběžný indukční motor s dlouhou životností, který 
je stejně jako spínač chráněn proti vlivu odstřikující vody. Speciální kámen s částečkami oxidu hliníku 
zajistí perfektní naostření nástroje, včetně nástrojů z tvrdokovu. Mikrootřepy pak dokonale vyhladí 
výměnný kožený honovací kotouč. Součástí je i nárazuvzdorná vanička na vodu.

Motor:  230 V/50 Hz, indukční
Příkon:  200 W
Počet otáček:  90 ot./min.
Rozměr brusného kotouče:  250 x 50 mm
Zrnitost:  K 220
Materiál:  vysoce kvalitní brusný kotouč se zrnky 
 oxidu hliníku
Rozměr honovacího kotouče:  200 x 30 mm
Rozměry stroje:  380/370/420 mm
Hmotnost:   17 kg

BROUSÍCÍ 

SYSTÉM

4 799 Kč     177 €Tiger 2500

6 199 Kč / 229 €
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Bohaté příslušenství v ceně

Standardní příslušenství k TIGER 2500

Kompletní nabídku příslušenství
k modelům TIGER 2000 S a TIGER 2500 

naleznete v sekci Příslušenství na straně 78. 

• Brusná abrazivní pasta obj. č.: 89490703
• Vodící pouzdro 70 pro rovné ostří, železné hrany, dláta, sekáče, škrabky, břitvy apod. obj. č.: 89490716
• Měřící přípravek 200 pro měření úhlů a nastavení vodících přípravků obj. č.: 89490717

+ 3 dílná sada přípravků na broušení 

v ceně 747 Kč / 27,77 € ZDARMA

• Měřící přípravek 200 pro měření úhlů a nastavení vodících přípravků obj. č.: 8949


