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Osborn kézi és gépi kefék

Érvényes: visszavonásig

Akció

Kefe hossz
[mm]

Munkahossz 
[mm] Sorok száma Huzal

[Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

295 145 5 0,35 acél, egyenes A43012 787 620

Kefe hossz
[mm]

Munkahossz 
[mm] Sorok száma Huzal

[Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

265 140 1 0,3 acél, hullámos A43010 603 475

Kefe hossz
[mm]

Munkahossz 
[mm] Sorok száma Huzal

[Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

265 140 1 0,3 rozsdamentes acél, hullámos A43018 895 705

Drótkefe, acéldrót, fanyelű, Superior
Univerzálisan felhasználható minden könnyebb rozsdamentesítési és tisztítási munkához.

Drótkefe, acéldrót, műanyag nyelű, 1 soros, Perfect
Keskeny, ívelt fejű kézikefe.

Drótkefe, INOX, zöld műanyag nyelű, 1 soros, Perfect
Keskeny, ívelt fejű kézikefe.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• lakkmentesítés, rozsdamentesítés, tisztítás

ELŐNYÖK/KIVITEL
• kefetest lekerekített élekkel és 10 mm 

átmérőjű függesztő furattal

MŰSZAKI ADATOK
• huzal hossza 25 mm

ANYAG
• bükkfa nyél

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• minden tisztítási feladathoz használható
• szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez is

ELŐNYÖK/KIVITEL
• ergonomikusan formázott nyél, függesztő 

lyukkal

MŰSZAKI ADATOK
• huzal hossza 25 mm

ANYAG
• kefe hátoldala erős acélsínből
• jó fogást biztosító műanyag nyél

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• minden tisztítási feladathoz használható
• szűk, nehezen hozzáférhető helyekhez is

ELŐNYÖK/KIVITEL
• ergonomikusan formázott nyél, függesztő 

lyukkal
• rozsdamentes acéldróttal (1.4571) ellátott ke-

fék tökéletesen mentesek a mágnesességtől

MŰSZAKI ADATOK
• huzal hossza 25 mm

ANYAG
• kefe hátoldala erős acélsínből
• jó fogást biztosító műanyag nyél

https://shop.haberkorn.hu?s=A43012
https://shop.haberkorn.hu?s=A43010
https://shop.haberkorn.hu?s=A43018
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Kefe
[Ø mm] Sörte Munkaszélesség

[mm]
Munkamagasság
[mm]

Furat
[Ø mm]

Max. 
fordulatszám
[min-1]

Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

115 acél, fonott 10 20 22,2 12.500 A42499 2 096 1 650
125 acél, fonott 12 27 22,2 12.500 A42500 2 242 1 765
178 acél, fonott 13 42 22,2 9.000 A42501 4 502 3 545

Körkefe furatos, fonott acéldrót 0,5, Perfect
Körkefék rendkívüli felhasználási célra nagy kerületi sebességgel, az adott alkalmazáshoz optimális fonási iránnyal.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• acélhoz, acélöntvényhez
• hegesztési varratok tisztítására, rozsdás 

felületek tisztításához, sorjátlanításához

ELŐNYÖK/KIVITEL
• fonott kivitel
• csomagolás nélkül

ALKALMAZÁSOK/MEGJEGYZÉSEK
• kézi sarokcsiszoló gépekhez

ANYAG
• Ø 0,5 mm edzett acéldrót

Kefe
[Ø mm]

Munkamagasság
[mm] Menet Sörte Max. fordulatszám

[min-1] Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

65 20 M 14 x 2 acél, fonott 12.500 A42416 2 140 1 685
80 22 M 14 x 2 acél, fonott 8.500 M44817 2 470 1 945

Kefe
[Ø mm]

Munkamagasság
[mm] Menet Sörte Max. fordulatszám

[min-1] Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

60 18 M 14 x 2 acél, hullámos 12.500 A42437 1 829 1 440
80 25 M 14 x 2 acél, hullámos 8.500 A42446 2 794 2 200

Fazékkefe, fonott, edzett acéldrót 0,5; Perfect
Agresszív szerszámok nagy teljesítményű gyors tisztításhoz.

Fazékkefe, hullámos acéldrót 0,3; Perfect
Fazékkefe könnyű és közepesen nehéz munkákhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• acélhoz, acélöntvényhez
• rozsdás felületek és hegesztési varratok 

tisztításához, sorjátlanításához
• nagy felületek megmunkálására

ELŐNYÖK/KIVITEL
• fonott kivitel
• 65 mm feletti átmérőknél lepattintható 

támasztógyűrűvel, a hosszú szálak megtá-
masztásáért ill. kopás után a szál hosszának 
meghosszabbításáért, ezáltal a kefe élettar-
tama is megnövelhető

ALKALMAZÁSOK/MEGJEGYZÉSEK
• kézi sarokcsiszoló gépekhez

ANYAG
• Ø 0,5 mm edzett acéldrót

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• rozsdaeltávolítási munkákhoz, különösen 

nagy felületeken

ELŐNYÖK/KIVITEL
• hullámos kivitel
• a kiegyensúlyozott futásnak köszönhetően 

könnyen kezelhető

ALKALMAZÁSOK/MEGJEGYZÉSEK
• kézi sarokcsiszoló gépekhez

ANYAG
• Ø 0,3 mm acéldrót

https://shop.haberkorn.hu?s=A42499
https://shop.haberkorn.hu?s=A42500
https://shop.haberkorn.hu?s=A42501
https://shop.haberkorn.hu?s=A42416
https://shop.haberkorn.hu?s=M44817
https://shop.haberkorn.hu?s=A42437
https://shop.haberkorn.hu?s=A42446
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Kefe
[Ø mm]

Hossz
[mm]

Munkahossz
[mm] Sörte

Max. 
fordulatszám
[min-1]

Cikkszám Áfa-s ár
Ft/db

Nettó ár
Ft/db

25 45 30 acél, hullámos 4.500 min-1 A42804 457 360

Kefe
[Ø mm] Sörte Munkaszélesség

[mm]
Munkamagasság
[mm] Cikkszám Áfa-s ár

Ft/db
Nettó ár

Ft/db
50 mm acél, hullámos 7 mm 10 mm A42536 318 250
75 mm acél, hullámos 10 mm 16 mm A42537 603 475
100 mm acél, hullámos 12 mm 22 mm 337496 864 680

Kefe
[Ø mm]

Munkamagasság
[mm]

Huzal 
[Ø mm] Sörte Cikkszám Áfa-s ár

Ft/db
Nettó ár

Ft/db
50 17 mm 0,3 acél, hullámos A42774 578 455
75 20 mm 0,3 acél, hullámos A42775 794 625

Csapos ecsetkefe, hullámos acéldrót 0,3, Perfect
Hullámos ecsetkefe, fúrógépeken való használatra, a szakipar és a barkácsolók számára.

Csapos fazékkefe, hullámos acéldrót, Perfect
Hullámos drótszálú fazékkefe kisipari és barkács munkákhoz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• rozsdaeltávolítás és festékeltávolítás
• sorjátlanítás
• élek lekerekítése
• salak, reve leszedése
• gumifelesleg, égési maradványok és egyéb 

szennyeződések letisztítása a felületről

ELŐNYÖK/KIVITEL
• precíz munkavégzés még a nehezen hozzá-

férhető helyeken is
• kiváló ár/teljesítmény arány

MŰSZAKI ADATOK
• szár Ø 6 mm

ANYAG
• Ø 0,3 mm acéldrót

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• acélhoz, acélöntvényhez, puha és kemény 

fához
• fúrógépekhez a kisipar és a barkácsolók 

számára

ELŐNYÖK/KIVITEL
• hullámos kivitel

MŰSZAKI ADATOK
• szár Ø 6 mm
• maximális fordulatszám 4500 percenként

ANYAG
• Ø 0,3 mm acéldrót

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• acélhoz, acélöntvényhez, puha és kemény 

fához
• festék, rozsda, reve, sorja eltávolítás nagy 

hatékonysággal

ELŐNYÖK/KIVITEL
• a megmunkált felületekhez rugalmasan 

alkalmazkodik
• jó ár/teljesítmény arány
• a csapos tengelynek köszönhetően könnye-

dén befogható a szerszám

ALKALMAZÁSOK/MEGJEGYZÉSEK
• meghajtás fúrógépekkel, akkumulátoros csa-

varozókkal, ill. alacsony fordulatú egyenes-
csiszolókkal, hajlékony tengelyes gépekkel

MŰSZAKI ADATOK
• maximális fordulatszám 4500 percenként
• szár Ø 6 mm

Csapos körkefe, hullámos acéldrót, Perfect
Csapos körkefe átlagos szálsűrűséggel rendelkezik, ezért festék, rozsda, reve, sorja eltávolítására is alkalmas.

https://shop.haberkorn.hu?s=A42804
https://shop.haberkorn.hu?s=A42536
https://shop.haberkorn.hu?s=A42537
https://shop.haberkorn.hu?s=337496
https://shop.haberkorn.hu?s=A42774
https://shop.haberkorn.hu?s=A42775
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• 140 000 termék naprakész információkkal

• Több mint 30 000 termék azonnal szállítható

• A nap 24 órájában elérhető

• Az Ön igényeire szabott funkciók

• Egyszerű keresés szűrőkkel és javaslatokkal

Rendeljen online, egyszerűen és gyorsan!

shop.haberkorn.hu
e-shop

A világ egyik legnagyobb keféket gyártó cége az Osborn. A sok évtizedes 
gyártási tapasztalatoknak, fejlesztésnek, értékes alapanyagoknak és 
precíziós gyártási technológiának köszönhetően mára az Osborn márkanév 
garantálja a termékek kiváló minőségét.
Akciónkban a legjáratosabb termékeket kínáljuk az ipar, szakipar és a 
barkácsolók számára különösen kedvező ár-érték arányban. 
Összeállításunkban megtalálhatók a kézzel végzett tisztítási munkákhoz 
szükséges legfontosabb kefetípusok, valamint a kemény és finom 
megmunkálások elvégzését segítő sarokcsiszolókkal, fúrógépekkel 
meghajtott gépi kefék. A kefékkel végzett munkák során feltétlenül 
viseljünk védőruházatot és védőszemüveget a sérülések elkerülése 
érdekében. A gépi keféknél tartsuk be a maximális fordulatszámot a 
balesetek megelőzéséért.

BÉRES FERENC
csiszolástechnika termékmenedzser

SZAKÉRTŐI TIPP


