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BROUŠENÍ A ÈIŠTÌNÍ POVRCHÙ
stroje pro broušení, èištìní a frézování
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CT 250 Víceúèelový pracovní stroj CONTEC CT 250 je urèen pro úderové odstraòování, 
broušení, èištìní a zdrsòování rozlièných povrchù z betonu, asfaltu, kovu nebo 
opatøených barvou, nástøiky, rzí a okujemi.

Vše je provádìno suchou cestou s odsáváním.

Vysoká kvalita a spolehlivost zaruèují efektivní využití na rovných plochách 
kompaktních i nekompaktních materiálù - z betonu, asfaltu, potìrového materiálu 
podlah, nátìrových materiálù prùmyslových hal, pøírodního kamene, teraca, stìrkových 
materiálù na bázi kauèuku, plastu a gumy, ocelových forem pøi odstraòování rzi a okují 
a dalších aplikací.

Samozøejmostí je odsávání vzniklého prachu a neèistot pøi broušení, které výraznì 
pomáhá vìtšímu komfortu obsluhy stroje CONTEC CT250. Výšku a tím i sílu broušení 
dané plochy si reguluje obsluha stroje pøímo ze své pozice pomocí otoèného kola.

CONTEC CT250 je možné osadit úderovými hvìzdicemi s tvrdokovovými roubíky nebo 
tvrdokovými frézami a v neposlední øadì diamantovými vìnci. Maximální šíøe frézování 
s tvrdokovými nástroji je 250mm. S bubnem osazeným diamantovými prstenci 
dosáhnete maximální šíøe frézování 200mm postupným pøidáváním diamantových 
prstencù o šíøce 40mm. Buben umožòuje osazení nezávisle 1 až 5 prstencù.

Stroj je vyvinut tak, aby bylo možné využít širší rozsah použitých nástrojù v závislosti 
na daném povrchu a druhu provádìné èinnosti, proto jednotlivé nástroje mají rozdílný 
úkol. Hvìzdice jsou vhodné pro základní typ prací, kdy není zapotøebí rovnomìrného 
odstranìní materiálu se vzájemným pøesahem, ale jeho oèištìní, zdrsnìní nebo 
srovnání nerovnosti. S úderovými frézami z tvrdokovu už tohoto vzájemného pøesahu 
docílíme mnohem lépe. Zcela perfektní odstranìní materiálu s perfektní kresbou a 
pøesahem docílíme s použitím diamantového prstence.

Pro použití všech tìchto nástrojù je stroj pøipraven již z výroby, záleží tedy jen na 
objednání daného typu bubnu s nástroji. Úderové hvìzdice a frézy se upínají na otáèivý 
buben, který je osazen rozpìrnými tyèemi. Diamantové vìnce se usazují na speciální 
typ bubnu, lze je usazovat samostatnì a šíøi broušení lze vždy zvìtšit o 40mm.

Velkou a mnohdy nedoceòovanou  výhodou CT250-E je možnost vybavení 
elektrohydraulickým posuvem s plynulou regulací, který zajistí rovnomìrné pracovní 
nasazení bez rozdílu materiálu i obsluhy. Jedná se o model s oznaèením CT250-EA.

Bruska CT250 osazená diamantovými vìnci je novì využívána k zafrézování 
dopravního znaèení do povrchu komunikace, díky této technologii se životnost 
aplikovaného dopravního znaèení zvyšuje více jak trojnásobnì.

Stroj je dodáván v provedení s elektromotorem a benzínovým motorem Honda. 

Technické parametry:
CT250-E / CT250-EA
Pracovní šíøe: 250mm / Výkon elektromotoru: 7,5 kW / 400V / 3f
Nástroj (hvìzdice) prùmìr: 57mm / Prùmìr bubnu: 180mm 
Váha: 135 kg / 139 kg

CT250-P
Pracovní šíøe: 250mm / Výkon motoru Honda: 9HP (GX370)
Nástroj (hvìzdice) prùmìr: 57mm / Prùmìr bubnu: 180mm
Váha: 135 kg

Ukázka odstranìní VDZ s CT250
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Ukázka práce s diam. prstenci

Ukázka práce s hvezdicemi

Boèní pohled CT250-EA

Pohled obsluhy

Buben s diamant. prstenci

CT250-P

Tvrdoková
úderová hvìzdice

Tvrdoková
fréza

Tvrdoková
lamelová hvìzdice

Osazený buben
CT 250

CT250-E
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