
Talíøová bruska CONTEC OMEGA 450 je 
nejvýkonnìjší bruska ve srovnání výkon / 
hmotnost. Nová konstrukce brusného talíøe 
o prùmìru 450 mm a jedineèná regulace 
otáèek v rozsahu 0 až 1500 ot./min. vám 
usnadní práci v extrémních podmínkách 
s vysokými výkony. Stroj je možné používat 
pøi broušení rùzných povrchù a ploch. 
Cenová dostupnost variabilních pracovních 
nástrojù umožòuje osazení rozlièného typu 
segmentu pro všechny dostupné druhy podlah 
a ploch, které je zapotøebí zbrousit, oèistit, 
pøípadnì odstranit povrchovou vrstvu.

Prùmìr nástroje: 450mm
Výkon motoru: 4000W / 400V / 3f
Max. otáèky: 0 - 1500 s plynulou regulací
Váha: 75kg
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BROUŠENÍ A ÈIŠTÌNÍ POVRCHÙ
stroje pro broušení, leštìní a lapování
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ALPHA Jedná se o nejmenší podlahovou brusku z produkce firmy CONTEC.
Bruska ALPHA se pøedevším vyznaèuje svým neobyèejným výkonem, snadnou 
manipulací a celkovou velikostí.
Bruska je pohánìna dostateènì výkonným 
jednofázovým elektromotorem 230 V. Pružná 
spojka mezi brusným nástrojem a motorem 
zajistí snadné pøizpùsobení polohy brusného 
kotouèe broušenému povrchu. Pro bezprašné 
broušení a možnost použití v interiérech, ale i 
exteriérech, je bruska vybavena integrovaným 
odsávacím krytem a pøípojkou pro prùmyslový 
vysavaè. Pro snadnou manipulaci a transport 
je bruska vybavena demontovatelnými a 
výškovì nastavitelnými øídítky s integrovaným 
spouštìèem. Snadná demontáž prachové 
manžety zajistí broušení podél stìny. Rychlá 
výmìna brusných segmentù na brusném talíøi 
je zajištìna pomocí výmìnných diamantových 
segmentù pøipevnìných šrouby.
Prùmìr nástroje: 230mm / Výkon motoru: 2000W / Max. otáèky: 1400 min.
Váha: 42 kg

Ukázka práce s OMEGA 450
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OMEGA 450

CONTEC OMEGA 450

CONTEC ALPHA

Ukázka práce s OMEGA 450

Ukázka práce s ALPHA

Talíøová bruska CONTEC OMEGA je univerzální typ stroje pro broušení.
Za pomoci rùzných brusných nástrojù má CONTEC OMEGA mnohostranné možnosti 
využití v oblasti broušení betonu, oceli, asfaltu, døeva, odstranìní barev a lepidel, èištìní 
a ošetøení bednìní, zdrsnìní betonu, živice a èištìní 
ploch od neèistot rùzného složení. Konstrukce stroje 
OMEGA je kompaktní a stabilní pro dosažení velkého 
výkonu. Žádný z materiálù nedokáže vzdorovat celé 
škále nástrojù pro tento typ stroje. Plynulé pøestavení 
pøítlaku je zajištìno pomocí 
ovládacího kola z dosahu obsluhy. 
Pro svou nízkou váhu lze stroj 
OMEGA bezproblémovì použít 
v každém poschodí a na každém 
balkónu nebo støeše. Kompaktnì 
øešený ochranný kryt umožní 
dobroušení k okraji stìn místností. 
Brousící nástroj dosáhne cca 3-4mm 
od hrany stìny.

Tak jako všechny stroje CONTEC i 
bruska OMEGA je výrobkem pro 
bezprašný provoz díky 
integrovanému odsávání. 

Prùmìr nástroje: 290mm
Výkon motoru: 3000W / 400V / 3f / 16A
Max. otáèky: 1400 min. 
Váha: 65kg

OMEGA

CONTEC OMEGA-400

CONTEC OMEGA-HONDA 5,5 HP

Ukázka práce s ALPHA
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