
Nová brúsna hviezda

na parketovom nebi !

Brúsivo

Brúsny papier so suchým zipsom ø 150 mm zušľachtený korund
dierovaný

Zrnitosť                                                     Objednávacie číslo

40                                                                       444 806 040
60                                                                       444 806 060
80                                                                       444 806 080

100                                                                       444 806 100
120                                                                       444 806 120         

Brúsny papier so suchým zipsom ø 150 mm keramický

Zrnitosť                                                      Objednávacie číslo
36                                                                       444 805 036
60                                                                       444 805 060

Mäkká podložka ø 150 mm

čierna                                                         Objednávacie číslo
5 mm                                                                  448 000 054

10 mm                                                                  448 000 053

Professionelle Fußbodentechnik

www.janser.sk www.janser.sk

Plastový kufor TrivoDisc s penovou výplňou

bez príslušenstva                                     Objednávacie číslo

                                                                            112 880 800
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Pri vývoji TrivoDiscu sme počúvali tých najlepších expertov, našich zákazníkov.
Pretože prvotriedny trojkotúčový tanier nenechá len rozžiariť parkety, ale spĺňa aj
najvyššie nároky podlahára. TrivoDisc je tichý a silný v odsávaní.

Sprevodovaný a dá sa ľahko nasadiť.

Pre modely Columbus 145 SH, 155 S a pre Speedtronic.

Hlavné znaky:
• Veľmi efektívny úber pri brúsení vďaka sprevodovaným unášačom  

(so suchým zipsom)
• Dierované brúsne taniere a dierované brúsivo pre dobré odvádzanie brúsneho 

prachu a tepla pri brúsení
• Optimálny odsávací výkon vďaka veľkým otvorom na tanieri
• Sprevodovaný brúsny tanier technikou ozubeného remeňa
• Otáčky brúsnych tanierov je možné prispôsobiť podľa povrchu a druhu prác 
(Speedtronic) 
• V dodávke: manžeta

Rezultát:
Jedno otočenie kotúča zodpovedá 4 otočeniam brúsneho taniera. Výsledok: 600
ot/min - ideálna rýchlosť pre perfektný  výbrus parkiet.

Veľmi ľahké nasadenie:
Bez veľkej odbornosti, dá sa bleskovo nasadiť na Columbus model 145SH, 155S a
Speedtronic.

Technické dáta TrivoDisc:

• 3 unášače Ø 150 mm
•  pracovná šírka 400 mm
•  váha 7 kg

Objednávacie číslo TrivoDisc:
112 880 000

Brúsny kotúč

Vďaka technike ozubeného remeňa
menej vibrácií, tichší pohon a menej
opotrebovania. Optimálne napnutie
remeňa protitlačnými valčekmi

Nasadenie na stroj:

1.Montážny prstenec, jednorazová
montáž na spodok motora pomocou 3
skrutiek

2.Kotúč s ozubením a zaistením o
montážny prstenec. 

3.Nasadenie kotúča s ozubeným
remeňom.
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Speedtronic. Enormný brúsny výkon s
plynule regulovateľnou rýchlosťou 80 –
400 ot/min. Efektívna práca vďaka
optimálnemu prítlaku pri brúsení. Práca
bez námahy, stroj je vedený na
kolieskach.

Columbus. Ideálny krútiaci moment.
Jednoduché ovládanie. Tichý chod.
Veľmi dobrý pomer kvality a ceny.

TECHNIKA BRÚSENIA PARKIET Z TÝCH NAJLEPŠÍCH 

Kto chce ten najlepší trojkotúčový tanier,
musí tie dobré nechať za sebou.


