
PRODUKTOVÝ KATALÓG

___ KAINDL ROHRFREI___ ŠPECIÁLNA ČISTIACA
GUMA 
Špeciálna Kaindl čistiaca guma vhodná na čistenie brúsnej plochy brúsnych 
kotúčov a pásov.Tým vzniká  po každom čistení  zvýšená životnosť a 
optimálna výkonnosť brusiva . 

Tento nový a vysoko efektívny čistiaci systém čistí Váš odtok bez 
dodatočnej chemikálie a bez zaťaženia životného prostredia. 

K tomu používa tlak z vodovodu a upevňuje sa na vodovodnú batériu. 
Odstraňuje nielen upchatia rôzneho druhu, ale aj celú odtokovú jednotku.

- žiadne zaťaženie životného prostredia chemickými prípravkami
- jednoduchá manipulácia
- žiadny pretlak (rúry nemôžu byť roztiahnuté od seba)
- úplne bezpečné
- skoro všade montovateľné ( umývadlo, odtok, sprcha, vaňa, toaleta,
  dažďová rína, fľaša, váza ...)
- nevhodné pre nízkotlakové armatúry, napr. bojler

10414 - Kaindl Rohrfrei - set, komplet

Obsah dodania:
1 hadica žltá, 2 m dlhá, Ø 6 mm
1 hadica červená, 2 m dlhá, Ø 10 mm
1 prerušovač hadice  (bezpečnostný ventil) ½ 

___ SPANNFIX
Na univerzálne upevnenie elektronáradia rôzneho druhu, ako napr. aku 
vŕtačka, uhlová brúska priama brúska atď. Gurtne je možné upnúť do držiaku 
na vŕtačku s priemerom 43 mm.

11046 - SpannFix set s 2 šponovacími gurtňami
11047 - Náhradná gurtňa  

___ KOMBI DRŽIAK s guľovým
kĺbom

- fixuje vŕtačku v akejkoľvek  polohe
- otáčanie pomocou guľového kĺbu  
- zafixovanie polohy s páčkou bez použitia náradia
- pre všetky typy vŕtačiek s priemerom  43 mm

10369 - Kombi držiak s guľovým kĺbom

10431     Čistiaca guma

11159     Čistiaca guma XXL
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___ RUČNÁ BRÚSNA Podložka
so suchým zipsom

Ideálna na ručné brúsenie 

- vďaka suchému zipsu, rýchla výmena brúsnych častí
- perfektne priliehavá vďaka podložke z mikroporéznej gumy 
- vhodná aj na ťažko prístupné miesta, ako rúry, hrany

10327 Brúsna podložka Ø 125 so 
suchým zipsom
             

___ FLEXO FIX BRÚSNY
KOTÚČ Ø 125 mm

Vďaka nastaviteľnému bočnému výkyvu, je ideálny na plošné brúsenie, 
leštenie dreva, kovov a karosérií. Vhodný pre všetky typy vŕtačiek. 

10310  Flexo – fix brúsny kotúč so suchým zipsom Ø 125 mm

___ FLEXO PLAN BRÚSNY
KOTÚČ Ø 75 mm a 125 mm 

- oceľový tanier so suchým zipsom
- hladké plošné brúsenie bez rýh vďaka ohybnému kĺbovému hriadeľu
- možnosť použiť brúsne kotúče o priemere 75 a 125 mm.

10318 FLEXOPLAN brúsny kotúč – set, oceľové prevedenie               
10313 Náhradný hriadeľ pre FLEXOPLAN brúsny kotúč

___ PÁSOVÁ BRÚSKA
- použitie do uhlovej brúsky a vŕtačky Ø 43 mm
- rýchla montáž
- perfektné brúsenie a pilníkovanie na ťažko dostupných miestach 
- jednoduchá manipulácia
- rýchla výmena brúsnych pásov bez použitia ďalších nástrojov 

10222     Pásová brúska s jedným brúsnym pásom      30 x 16 x 1, 4 mm 

10231     Adaptér M 14 pre uhlovú brúsku Metabo, Kress, B+D

Brúsne pásy (13 x 457 mm)  pre pásovú brúsku (3 ks / v balení)

10223     Brúsne pásy Z60

10224     Brúsne pásy Z100 

10225     Brúsne pásy Z150 

10226     Brúsne pásy Z220
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___ NOVÁ MULTI PÍLA XTR 2.0
Kaindl pílové kotúče štartujú novú generáciu. 

Oproti predchádzajúcim modelom sa vyznačujú predovšetkým optimálnejším
tvarom tvrdokovového zubu. Vhodné na rezanie dreva, drevotriesky, laminátu,
plastu, farebných kovov, hliníku a ocele.

Ich prednosti:
- zvýšená trvanlivosť
- odolné  voči vysokej reznej rýchlosti 
- čisté rezné hrany

Možnosť zakúpenia Ø120 – 300 mm ( v odstupoch 10 mm )

___ MULTI PÍLA - SET S
OCHRANNÝM KRYTOM NA
UHLOVÚ BRÚSKU

___ KSS  KAINDL Brúsna stanica___ SUPER SET RUČNÁ
KOTÚČOVÁ PÍLA
Perfektné rezanie s Vašou kotúčovou
pílou do všetkých materiálov. 
SUPER SET RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA pozostáva z výkonného
diamantového rezného  kotúča 160 mm x 22, 2 mm, použiteľného do
kotúčovej píly ako aj do uhlovej brúsky a pílového Multi kotúča
160 mm x 20 mm pre ručnú kotúčovú pílu. 

___ DIAMANTOVÝ BRÚSNY
KOTÚČ Do vŕtačky a uhlovej brúsky

DIAMANTOVÝ REZNÝ KOTÚČ
Spája prednosti výkonného diamantového kotúča s prednosťami ručnej
kotúčovej píly. Tým je možné dosiahnutie precíznejšieho rezu, ako
s uhlovou brúskou. Je ideálny na presné skracovanie na dĺžku, na
vypilovanie a na presné vyrezávanie drážok. Pílenie do betónu, mramoru
alebo žuly nie je žiadny problém. Použitie do kotúčovej píly sa
uskutočňuje pomocou dodaného redukčného krúžku 22, 2 x 20 mm
a 22, 2 x  16 mm.

MULTI PÍLOVÝ KOTÚČ S REZNÝMI
PLATNIČKAMI ZO SPEKANÉHO KARBIDU 
Osvedčené KAINDL – pílové kotúče vhodné na všestranné použitie.
Vybavený 40 extrémnymi tvrdokovovými zubami, reže bez problémov
platne, lišty, rúry, profily z dreva, laminátu, plastu, z farebných kovov,
hliníku železa a ocele. 

Najvhodnejší na montážne, stavebné a opravné práce. Čisté rezy vďaka
vysokému počtu zubov. Vďaka pribalenému redukčnému krúžku je vhodný
aj pre kotúčové píly s rozmerom 16 mm. 

11369 KAINDL – SUPER – SET
1 x DIAMANTOVÝ REZNÝ KOTÚČ
      160 mm x 22, 2 mm na ručnú kotúčovú pílu a uhlovú brúsku. 
1 x  PÍLOVÝ KOTÚČ s tvrdokovovými zubami 
      160 mm x 20 mm na ručnú kotúčovú pílu 

13301 KOMBI – AKCIA Multi kotúče
Pílový kotúč 120 x 25, 4 mm vrátane ochranného krytu na uhlovú brúsku  
Pílový kotúč 160 x 20 mm vrátane red. krúžku 20 x 16 na ručnú kotúčovú pílu

Dôležitý bezpečnostný údaj 
Použitie jednoručnej uhlovej brúsky sa povoľuje len s použitím ochranného krytu. 

Diamantový brúsny kotúč do  vŕtačky a uhlovej brúsky s ø 115 a 125 mm s 
otvorom 22,2mm  s nanesenou vrstvou diamantu. Je určený na ostrenie 
rôznych nástrojov a náradia z ocele, HSS, HM tvrdokovu, skla, keramiky atd.

Hlavné prednosti brúsneho kotúča sú:

- Kotúč je dierovaný, takže počas brúsenia môžete vidieť, koľko kotúč zoberie z 
  ostrenej plochy.
                                                        
- Zo spodu brúsite a z hora vidíte na ostrie, tým odpadáva problém s 
   podbrúsením nástroja napr. pri ostrení vrtákov.
                                             
- Automaticky brúsite v správnom uhle.    
                                                  
- Vďaka hrúbke 3 mm sa dostanete aj napr. medzi zuby pil. kotúčov.
                      
- Diamantový povrch nanesený v troch vrstvách garantuje, že môžete brúsiť
   akýkoľvek materiál s dlhoročnou trvácnosťou.               

Nová Kaindlom vyvinutá brúsna stanica ponúka adekvátnu alternatívu k 
väčším a značne drahším strojom. Vďaka novej a svetoznámej koncepcii, je 
teraz možné brúsiť tie najrôznejšie vrtáky, pílové kotúče a iné nástroje. 

Pílové kotúče z HSS, chróm – vanádia alebo spekaného karbidu je možné 
naostriť s veľkou precíznosťou  a so zárukou nemennosti uhlov a rozostupov 
zubov.

Pod presným uhlom, je možné nabrúsiť vrtáky z HSS a zo spekaného 
karbidu do 16 mm.  Tým sa zjednoduší presnosť a rýchlosť vŕtania.

___ KOMBI AKCIA MULTI
KOTÚČE Pre uhlové brúsky
a kotúčové píly

V kombinácii s ochranným krytom, ktorý sa nachádza v sete, rozšírite
použitie Vašej uhlovej brúsky o ďalšiu funkciu: PÍLENIE! S pílovým kotúčom 
vybaveným so 40 tvrdokovovými zubami, pílite aj tie najťažšie materiály ako 
oceľ, farebné kovy, plasty, drevotrieskové dosky,masívne drevo a lamináty.

13275 Multi pílový kotúč 120 x 25, 4 mm + ochranný kryt na uhlovú brúsku v krabici 
11075 Multi pílový kotúč 120 x 22, 2 mm do uhlovej brúsky

11089 Brúsna stanica bez diamantového kotúča
10927 Brúsna stanica s diamantovým kotúčom

10450     Diamantový brúsny kotúč                  Ø 110 mm-s tŕňom 9 mm  

10453     Diamantový brúsny kotúč                  Ø 110 mm-s 22, 2 mm
                  otvorom pre uhlovú brúsku

10452     Náhradná stopka pre diamantový brúsny kotúč  9 mm 

___ WOODCARVER GOLD 
Je ideálny nástroj na opracovanie dreva. Je určený do uhlovej brúsky ø 115 a 
125 mm s upínaním ø 22,2 mm

Dá sa s ním rezať,  frézovať, dlabať, zabrusovať rýchlo a precízne, bez rizika 
spätného nárazu.
 
Je vhodný pre drevorezbárov, sochárov, tesárov, domácich majstrov atd.                                  
Profil zubu kotúča, je rovnaký, ako zub reťazovej píly a dá sa naostriť guľatým 
pilníkom ø 4,  4,8 a 6,5 mm.

11030 - Woodcarver gold 115mm, pre uhlovú brúsku                                                                              

___ DIAMANTOVÝ PILNÍK
- priemery 4,  4, 8 a 6, 5 mm 
- pre všetky bežné reťazové píly
- dlhá životnosť vďaka diamantovému povrchu 
- po vytiahnutí rukoväte môže byť použitý v aku skrutkovači 

10 931 diamantový pilník s Ø 4,  4,8 a 6, 5 mm

___ PRECÍZNA LUPA
s osvetlením
Nová verzia Kaindl Lupy s osvetlením. Kompaktnejšia, ľahšia, s lepším 
osvetlením. Vďaka prídavnému kĺbu je svetelná hlava nezávislá od pozície 
hrdla.

- žiadna tvorba tieňa
- optimálne osvetlenie pracovnej plochy
- trojnásobné zväčšenie
- drží v každej požadovanej polohe
- obe ruky voľné na prácu
- veľké zorné  pole
- ideálne pre laboratóriá, dielne, domácnosť a kanceláriu
- doplnenie ku Kaindl diamantovému  brúsnemu  kotúču

11041 - Precízna optika so svetlom vrátane držiaka na stôl, 230V

___ OCHRANNÝ KRYT Na uhlovú
brúsku 115 / 125 mm 

Novo vyvinutý ochranný kryt spája jednoduchú montáž a zlepšené ovládanie – 
pre viac istoty pri všetkých prácach s jednoručnou uhl. brúskou 115 a 125 mm.
 
Obsah dodania:
- Ochranný kryt s nerozbitného plastu
- Krúžok pre Kaindl Multi pílu 120 mm
- Krúžok pre diamantové rezné a  brúsne kotúče 115 / 125 mm
- Upínacia matica M 14  a kľúč

13300 - Ochranný kryt na uhlovú brúsku 
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