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    SYSTÉM NA BRÚSENIE RÚR 
 

Futuristický dizajn 
pre opracovanie rúr z budúcnosti 

 
 

 
 
 
 
 
 

Revolúcia pri opracovaní rúr 
Vďaka novovyvinutému pákovému opásaniu rúr. 

So skutočným 2/3-ovom opásaním 
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    SYSTÉM NA BRÚSENIE RÚR 
 
 

 
   

 

 

 
 

• ROHR-SNIPER® - minimálna potreba sily vďaka 
revolučnému, vyvinutému systému opásania 

• ROHR-SNIPER® - svetová novinka: uzavretie klieští 
nasleduje až po zatlačení na ručnú páku 

• ROHR-SNIPER® - vďaka 2/3-novému opásaniu je 
možné opracovanie kompletnej rúry o 360°z jednej 
polohy. 
 

• ROHR-SNIPER® - inovatívna technika: 
novovyvinutý plynový, tlakový tlmiaci 
systém znižuje použitie sily a umožňuje 
„mäkké“ opásanie rúry. 

• ROHR-SNIPER® - novovyvinutá 
pohonná jednotka s výkonom 1.750 W 
umožňuje profesionálne trvalé použitie. 

• ROHR-SNIPER® - na základe 
vybalancovanej ohybnej rukoväte je 
obsluha možná bezproblémovo 
v každej polohe. 
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 Veľmi kompaktná, 
vybalancovaná 
konštrukcia 
s otočnou 
rukoväťou pre 
pohodlnú prácu 
v každej polohe. 

 Vysokokvalitná 
sysnchrónna 
mechanika 
u nerezovým 
ozubením pre rôzne 
opásania rúr. 

 Novovyvinutá 
hliníková páková 
technika pre 
jednoduché opásanie 
rúry s minimálnou 
silou (patentované). 

 Vďaka jednoduchému 
prestaveniu bočných skrutiek je 
možné nastaviť uhol opásania 
na každý priemer rúry. 
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 Pohodlná 
regulácia otáčok 
počas prevádzky 
s tachogenerátoro
m pre konštantné 
otáčky pod 
zaťažením. 

 QUICK-LOCK 
kábelová rýchlospojka 
na rýchlu, pohodlnú 
výmenu, napr. pri 
poškodení kábla. 
Dodávaná dĺžka 4 
alebo 10 m 
(príslušenstvo). 

 Servisný kryt na rýchlu 
výmenu uhlíkov. 

 Exkluzívne u Eisenblaettera: 
Pogumovaná rukoväť pre 
optimálne a bezpečné 
používanie. 

   
  

   
  
  Technické údaje: 

Prípoj 220 V, 50-60 Hz 
Výkon 1.750 W 
Otáčky 1.000 min-1 do 3.800 min-1 

s tachogenerátorom 
Rozmer pásov 40 x 780 mm 
Hmotnosť 4,9 kg 
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ROHR-SNIPER® základná sada vybavená pre mnohostranné použitie! 
 

 
 
ROHR-SNIPER® základná sada 
V stabilnom prepravnom kufri 
 
S ROHR-SNIPER® základným zariadením 
a rôznymi brúsnymi a rúnovými pásmi pre 
perfektné priemyselné brúsenie rúr a plôch. 
Obsah viď na www.abrasivservis.sk 

 
 
ROHR-SNIPER® hliníkový kufor 
(bez obsahu) 
 
Veľmi stabilný uzavierateľný s klipmi. Odolný 
proti vode. Ručná výroba. 

 

 
•   Brúsne nástroje pre ROHR ‐ MAX® brúsku na rúry 

 
Brúsny pás 
Použitie: 
Na odbrúsenie zvarov, odstránenie hlbokých 
škrabancov, hrdze, zápalov a pre hrubé 
priemyselné brúsenie. 
Materiál: zirkokorund s vysokoaktívnym 
chladiacim účinkom 
Rozmer: 40 x 780 mm 
Zrnitosť: 40, 50, 60, 80, 120 

SC rúno pás 
Použitie: 
Na odstránenie malých škrabancov 
a oxidických povrchov, matovanie, 
satinovanie a odihlenie na rúrovitých 
konštrukciách a madlách. 
Materiál: impregnované nylónové rúno 
osadené zrnom so zosilnenou tkaninou 
Rozmer: 40 x 780 mm 
Zrnitosť: hrubá, stredná, jemná, veľmi 
jemná 

Trizact™ pás 
Použitie: 
Umožňuje veľmi vysoký úber materiálu 
pri rovnomernom veľmi jemnom brúsení 
(šetrí niekoľko pracovných krokov). 
Ideálne na odstránenie škrabancov a na 
predbrúsenie do zrkadlového lesku. 
Materiál: novo vyvinutá štruktúra zrna 
(tvar pyramídy) 
Rozmer: 40 x 780 mm 
Zrnitosť: A45, A30, A16 

 

 
Porovnávacia tabuľka zrnitosti Trizact™       

Trizact™ zrnitosť  A45  A30  A16 
Zrnitosť zodp. brúseniu  400  600  1200 
Úbytok mat. zodp. brú.  50  60  80 

 
Porovnávacia tabuľka SC rúno brúsny pás 
Typ 

Hrubý 
(hnedý) 

Stredný 
(červený) 

Jemný 
(modrý) 

Veľmi 
jemný 
(sivý) 

Zodp. 
ca. 
zrno 

80  180  280  400 
 

SuperPolish pás 
Použitie: 
Revolučné, nylónové špeciálne rúno dosiahne 
v spojení s pastou alebo leštiacim krémom brilantný 
zrkadlový lesk (odstraňuje sám jemné šmuhy). Savý, 
nemaže. 
Rozmer: 40 x 780 mm 

 


