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Talířové k ar táčeR ažené k ar táče
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Talířové kartáče pro čištění a odjehlo-
vání
Talířové kartáče se používají plošně k 
opracování nejrůznějších materiálů.
Možnosti použití jsou díky rozsáhlým 
kombinacím materiálů talířů, materiálů 
osazení a upínacích systémů téměř neo-
mezené.
Při odjehlování obrobků dokážou 
talířové kartáče v jednotlivých vrstvách 
dosáhnout stejně vynikajících zaoblení 
hran jako v obráběcích centrech na od-
straňování sekundárního otřepu.

Ražené kartáče
Pro kartáčování s nízkým mechanickým  
namáháním se vyrábějí kartáče v raže-
ném provedení.
Typické použití pro ražené talířové kar-
táče, radiální kartáče nebo hřebenové 
kartáče je např. čištění, přeprava, třídění 
nebo také zvlhčování.

V závislosti na požadavku může být osa-
zení kartáčů individuálně uspořádáno 
v základním tělese. Vzdálenosti svazků 
a jejich rozdělení je variabilní a závisí na 
použití. 
Jako materiál osazení jsou vedle drátů k 
dispozici také umělá a rostlinná vlákna 
nebo zvířecí srst. Možné je rovněž směsné 
osazení v různých poměrech.

Talířové kartáče pro opracování dřeva
Talířové kartáče s extra dlouhým osaze-
ním z brusného nylonu jsou ideální pro 
použití při opracování dřeva.  Používají se 
na úhlových bruskách k ošetřování a čiš-
tění, strukturování a leštění.
Jsou vhodné především pro použití na 
velkých plochách.

Talířové kartáče – standardní tělesa
Pokud to vaše použití připouští, dopo-
ručujeme vám pro speciální provedení 
naše standardní talíře. Tím dosáhneme 
kratších dodacích lhůt a nižších nákladů 
na kus.

Formulář pro poptávku na talířové kartá-
če najdete na straně 128 nebo na
www.lessmann.com.

Materiál tělesa: PP, PE, PA, dřevo, ocel, hliník
Materiál osazení: STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO

Jako uchycení se u talířových kartáčů 
obvykle používají závity, ražené radiální 
a válcové kartáče se vyrábějí s otvorem 
nebo s upínací hřídelí.

Informujte se na následujících stranách o 
našem sortimentu. 
Pro další informace nebo individuální 
poradenství nás můžete kontaktovat a 
nechat si na místě poradit od našich tech-
niků pro použití.

Talířové kartáče

DA - vnější průměr KD - tloušťka tělesa BH - délka osazení Šikmé postavení osazení

mm mm mm

min. 10, max. 800 min. 10, max. 100 min. 8 max. 40°

max. 95 u oceli

max. 130 u plastu

Tučně vytištěné položky jsou dodávané z německého 
skladu.
Položky vypsané kurzívou jsou vyráběné na zakázku v 
minimálním množství (viz.str. 139).

STA = ocelový drát
STM = ocelový drát, pomosazený
ROF = nerezový drát
MES = mosazný drát
PP = polypropylen
PA = polyamid
PE = polyetylen
FIB = vlákno
ROS = koňské žíně
SIC = brusné štětiny se zrnem z karbidu křemíku
AO = brusné štětiny se zrnem z oxidu hliníku
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Poptávk a na tal ířov ý k ar táč

Odfaxujte tento formulář na číslo: +49 9082 707-78

Nákres / popis použití

Odesílatel: Firma, kontaktní osoba

Účel použití
Odjehlování

Čištění

Zdrsnění / strukturování

Jiné

Obráběný materiál
Ocel

Hliník

Dřevo

Nerezová ocel

Plast

Jiné

Požadované osazení
Ocelový drát

Pomosazená ocel

Mosaz

Ušlechtilá ocel

Polypropylen

Polyetylen

Polyamid

Brusné štětiny (SIC)

Brusné štětiny (AO)

Vlákno

Koňské žíně

Tloušťka osa-zení:______________________

Materiál tělesa
Polypropylen

Polyetylen

Polyamid

Dřevo

Ocel

Hliník

Počet kusů:____________________________

Uveďte rozměry podle technického 
výkresu (mm):

DA Průměr tělesa ______________ mm
B/G Otvor/závit ________________ mm
KD Tloušťka tělesa _____________ mm
BH Výška osazení ______________ mm
D1 Vnější průměr osazení _______ mm
D2 Vnitřní průměr osazení _______ mm
RA   Rozestup řad _______________ mm
LA Rozestup otvorů ____________ mm
BO  Vrtání přípoje ______________ mm

Potřebujete více informací?
+49 9082 707-0
E-mail: info@lessmann.com

Další formuláře pro poptávku na
• odjehlovací a válcové kartáče
• talířové kartáče
• pásové kartáče
• kartáče pro nástroje
• vnitřní kartáče
najdete na internetu na
www.lessmann.comStandardní tělesa, která jsou na skladě, lze podle potřeby upravit (osoustružit, navrtat), aby se získaly další rozměry.

Talířové k ar táče

Talířové kartáče

Osazení D KD Délka osazení Otvor/ RPM Směsné osazení STA / PA

závit max. č. výr.

STA 0,20 150 25 25 M 14 2 000 405.006

SIC 180/1,0 125 25 20 22,2 3 000 405.854

SIC 180/1,0 150 25 20 25 2 000 405.835

SIC 120/1,1 150 25 25 25 2 000 405.864

Směsné osazení STA 0,30 / PA 0,35 130 25 40 M 14 2 500 405.908

Směsné osazení STA 0,30 / PA 0,35 200 25 40 M 14 1 500 405.905

Talířové kartáče pro opracování dřeva

Osazení D KD Délka osazení závit RPM max. Balení č. výr.

SIC 46/1,6 130 20 50 M 14 2 500 1 405.843

SIC 60/1,5 130 20 50 M 14 2 500 1 405.844

SIC 80/1,2 130 20 50 M 14 2 500 1 405.845

Talířové kartáče – standardní tělesa

DA KD Otvor B / závit G Materiál tělesa

150 25 Otvor 12 PP červený

150 25 Otvor 35 x 10,5 / 25,
Otvor unášeče 11

PP červený

180 18 závit M 12 PP červený

180 18 závit M 12 levý PP červený

200 25 Otvor 12 PP červený

200 25 Otvor 35 x 10,5 / 25,
Otvor unášeče 11

PP červený

220 20 Otvor 40 PP červený
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H řeb enové k ar táče

Hřebenové kartáče
Hřebenové kartáče se používají hlavně 
při čištění, brzdění, stírání, odvádění elek-
trických napětí, vedení atd.
Jako materiál tělesa se používá dřevo, 
ocel, hliník nebo plast. Jako materiál osa-
zení si můžete vybrat z materiálů od nej-
jemnějších koňských žíní až po ocelový 
drát. Také u hřebenových kartáčů lze ma-
teriál osazení umístit do tělesa na šikmo 
(až 30°). To je smysluplné např. pro dosa-
žení rohů a hran.

Hřebenové kartáče

Šířka tělesa Celková délka KD – tloušťka tělesa BH – výška osazení Šikmé postavení osazení

mm mm mm mm

min. 8, max. 750 max. 2.400 min. 10, max. 100 min. 8 max. 30°

max. 95 u oceli

max. 130 u plastu S
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Poptávk a na hřeb enov ý k ar táč

Odfaxujte tento formulář na číslo: +49 9082 707-78

Nákres / popis použití

Odesílatel: Firma, kontaktní osoba

Účel použití
Odjehlování

Čištění

Zdrsnění / strukturování

Jiné

Obráběný materiál
Ocel

Hliník

Dřevo

Nerezová ocel

Plast

Jiné

Požadované osazení
Ocelový drát

Pomosazená ocel

Mosaz

Ušlechtilá ocel

Polypropylen

Polyetylen

Polyamid

Brusné štětiny (SIC)

Brusné štětiny (AO)

Vlákno

Koňské žíně

Tloušťka osa-zení:______________________

Materiál tělesa
Polypropylen

Polyetylen

Polyamid

Dřevo

Ocel

Hliník

Počet kusů:____________________________

Uveďte rozměry podle technického 
výkresu (mm):

GL Celková délka ______________ mm
KB Celková šířka _______________ mm
KD Tloušťka tělesa _____________ mm
BH Výška osazení ______________ mm
BL Délka osazení ______________ mm
BB Šířka osazení _______________ mm
RA Rozestup řad _______________ mm
LA Rozestup otvorů ____________ mm
BO Vrtání přípoje ______________ mm

Potřebujete více informací?
+49 9082 707-0
E-mail: info@lessmann.com

Další formuláře pro poptávku na
• odjehlovací a válcové kartáče
• talířové kartáče
• pásové kartáče
• kartáče pro nástroje
• vnitřní kartáče
najdete na internetu na
www.lessmann.com

Materiál tělesa: PP, PE, PA, dřevo, ocel, hliník
Materiál osazení: STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO

Tučně vytištěné položky jsou dodávané z německého 
skladu.
Položky vypsané kurzívou jsou vyráběné na zakázku v 
minimálním množství (viz.str. 139).

STA = ocelový drát
STM = ocelový drát, pomosazený
ROF = nerezový drát
MES = mosazný drát
PP = polypropylen
PA = polyamid
PE = polyetylen
FIB = vlákno
ROS = koňské žíně
SIC = brusné štětiny se zrnem z karbidu křemíku
AO = brusné štětiny se zrnem z oxidu hliníku
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R adiální  a  válcové k ar táče Poptávk a na radiální  k ar táč  /  válcov ý k ar táč

Pro kartáčovací práce, které nezpůsobují 
vysoké mechanické namáhání kartáčů. 
Těleso je vyrobeno ze dřeva, hliníku nebo 
plastu, použití určuje materiál osazení. Je 
nutné zohlednit teplotu a rovněž chemic-
ké a mechanické vlastnosti. Také zde lze 
hustotu osazení volit podle požadavků 
a přizpůsobit velikost otvorů a rozestup 
otvorů.

Společnost LESSMANN vyrábí radiální a 
válcové kartáče s otvorem nebo upínací 
hřídelí individuálně podle zadání zákazní-
ka.  Ochotně vám poradíme osobně!

Upozornění:
Pro použití, která pro kartáče představují 
vysoké mechanické zatížení, doporučuje-
me copanové, resp. zvlněné radiální a vál-
cové kartáče od společnosti LESSMANN 
(strana 45 v tomto katalogu).

Radiální a válcové kartáče

KD - průměr tělesa D - celkový průměr GL - celková délka BL - délka osazení B - otvor

mm mm mm mm

min. 25, max. 250 min. 45 min. 5, max. 800 min. 5, max. 780 min. 5, max. 200

max. 440 u oceli

max. 500 u plastu S
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Materiál tělesa: PP, PE, PA, dřevo, ocel, hliník
Materiál osazení: STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO

Tučně vytištěné položky jsou dodávané z německého 
skladu.
Položky vypsané kurzívou jsou vyráběné na zakázku v 
minimálním množství (viz.str. 139).

STA = ocelový drát
STM = ocelový drát, pomosazený
ROF = nerezový drát
MES = mosazný drát
PP = polypropylen
PA = polyamid
PE = polyetylen
FIB = vlákno
ROS = koňské žíně
SIC = brusné štětiny se zrnem z karbidu křemíku
AO = brusné štětiny se zrnem z oxidu hliníku

Odfaxujte tento formulář na číslo: +49 9082 707-78

Nákres / popis použití

Odesílatel: Firma, kontaktní osoba

Účel použití
Odjehlování

Čištění

Zdrsnění / strukturování

Jiné

Obráběný materiál
Ocel

Hliník

Dřevo

Nerezová ocel

Plast

Jiné

Požadované osazení
Ocelový drát

Pomosazená ocel

Mosaz

Ušlechtilá ocel

Polypropylen

Polyetylen

Polyamid

Brusné štětiny (SIC)

Brusné štětiny (AO)

Vlákno

Koňské žíně

Tloušťka osa-zení:______________________

Materiál tělesa
Polypropylen

Polyetylen

Polyamid

Dřevo

Ocel

Hliník

Počet kusů:____________________________

Uveďte rozměry podle technického 
výkresu (mm):

GL Celková délka ______________ mm
BL Délka osazení ______________ mm
B Otvor pro osu ______________ mm
KD Průměr tělesa ______________ mm
D Celkový průměr _____________ mm
RA Rozestup řad _______________ mm
LA Rozestup otvorů ____________ mm
BO Vrtání přípoje ______________ mm

Potřebujete více informací?
+49 9082 707-0
E-mail: info@lessmann.com

Další formuláře pro poptávku na
• odjehlovací a válcové kartáče
• talířové kartáče
• pásové kartáče
• kartáče pro nástroje
• vnitřní kartáče
najdete na internetu na
www.lessmann.com
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Pásové k ar táče

Pásové kartáče
Pásové kartáče se používají především 
k utěsnění pohyblivých částí.   Utěsňují 
dveře a okna nebo chrání pohyblivé části 
(zabudované ve strojích) před znečiště-
ním. Dodáváme je  v mnoha tvarech a 
profilech, s držákem nebo bez držáku. 
Pro vaši objednávku potřebujeme vedle 
rozměrů také údaje o upevnění. Vhodný 
držák může být vyroben z hliníku, oceli 
nebo plastu.
Materiál osazení sahá od štětin až po oce-
lový drát.
Viz strana 11 až 13.

Pásové kartáče pro odjehlovací stroje 
(přidržovací kartáče)
Přidržovací kartáče jsou součástí
odjehlovacích strojů.

Formulář pro poptávku na pásové kar-
táče se speciálními rozměry najdete na 
www.lessmann.com.

Potřebné rozměry a údaje:
GH     celková výška
BH      výška osazení
RB      šířka zadní části
Tvar držáku

Materiál osazení
STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS

Další rozměry na vyžádání

Přidržovací kartáče

Obruba GH BH Celková PA 0,35

délka č. výr.

Ocelový plech pozinkovaný 40 35 500 052.860

Ocelový plech pozinkovaný 40 35 600 052.868

Pásové kartáče, s profilem H

Obruba GH PH BH AB RB Celková Balení PA 0,30 Ocelový drát Koňské žíně

délka č. výr. č. výr. č. výr.

Ocelový plech úzký 50 25 25 8 5 1 000 5 052.881 na vyžádání 051.021

Ocelový plech široký 90 40 50 12 8 1 000 5 052.891 na vyžádání na vyžádání

Plech z ušlechtilé oceli úzký 50 25 25 8 5 1 000 na vyžádání na vyžádání na vyžádání

Plech z ušlechtilé oceli široký 90 40 50 12 8 1 000 na vyžádání na vyžádání na vyžádání

S
P

E
C

IÁ
LN

Í 
K

A
R

TÁ
Č

E
 P

R
O

 P
R

Ů
M

Y
S

L

Tučně vytištěné položky jsou dodávané z německého 
skladu.
Položky vypsané kurzívou jsou vyráběné na zakázku v 
minimálním množství (viz.str. 139).

STA = ocelový drát
STM = ocelový drát, pomosazený
ROF = nerezový drát
MES = mosazný drát
PP = polypropylen
PA = polyamid
PE = polyetylen
FIB = vlákno
ROS = koňské žíně


