
























































Inovacija je, če trg kriči hura

ofenzivainovacij 2006

Novosti 2006



Zugegeben, wir sind stolz darauf mit unseren richtungsweisenden Innovationen in diesem Jahr all jene Bereiche abdecken zu können.

NEW
Formula

Čas je za genialne zamisli.

Svetovna
novost

NEW
Formula

Genialno elegantno

Težavne materiale kot so fine kamenine ali trdo 

žgane ploščice reže naša nova, tanka Special GRF 

Express diamantna rezalna plošča z bliskovito 

hitrostjo.

Življenjska doba je pri brusilnih sredstvih vedno 

pomemben kriterij za kakovost: naša nova plošča 

za grobo struženje Evolution AS 36 TX Cubi-

tron™ razpolaga z najdaljšo življenjsko dobo in z 

odlično sliko brušenja.

Genialno vsestransko

Svetovna novost AS 46-T-TINOX CUT+GRIND 

združuje dve lastnosti: hitro rezanje in stransko 

brušenje v eni delovni fazi! Za jeklo in legirano 

jeklo. S tem privarčujete čas in denar!

Genialno zanesljivo

Svetovna novost AS 60-T INOX FREE CUT (Patent 

pending). Serijska lastnost lahkotnega rezan-

ja preprečuje zatikanje plošče v materialu in 

zmanjša nevarni „Kick-Back“ – učinek  kotnega 

brusilnika.

Genialno sijoče
Sijoči rezultati obljubljajo nove DRONCO polirne 

pahljačaste plošče v treh strukturah. Nepre-

magljivi strokovnjaki za grobo in fino brušenje 

in poliranje z oceno „vrhunski razred“.

Popolna Allround-pahljačasta plošča: naša 

izboljšana Evolution G-AZ PLUS predstavlja 

učinkovito delo na robu in površini. Optimalno 

za kovine in legirano jeklo.

Genialno hitro

Evolution Speed – New Formula, nova dimenzija 

hitrosti rezanja. Najhitrejša in najbolj vzdržljiva 

Allround diamantna DRONCO rezalna plošča.

Genialno optimirano

Turboprestava je že vključena, sedaj pritiskamo 

na pedal! Nova Evolution Turbodiamantna rezal-

na plošča se odlikuje z najvišjo toplotno obre-

menitvijo in lepimi robovi rezanja brez omejitve 

globine reza.

Svetovna
novost



   agresiven izgled
   na novo razviti, z laserjem varjeni Turboodseki
   diamanti z visoko zmogljivostjo
   Cool formula – brez odmorov za hlajenje
   izvrstna rezalna hitrost
   izstopajoč
   univerzalna v uporabi za ves gradbeni material, 
armirani beton in trde kamnine

Nova dimenzija rezalne hitrosti. Novo na tem 
orodju je v smeri teka nazobčana osnovna 
plošča, ki skrbi za optimalno hlajenje. Temu se 
pridružujejo Turbosegmenti z diamanti z visoko 
zmogljivostjo in vezavo, ki je zasnovana za eks-
tremno visoko rezalno hitrost. Na novo obliko-
vana, agresivna členitev pozitivno vpliva na 
obnašanje med rezanjem. Cool formula 
preprečuje nadležne odmore za hlajenje. Nova 
plošča Evolution Speed med vsestransko upora-
bo drži, kar optično obljublja.

High End
Evolution Speed

MADE IN GERMANY

NEW
Formula

Za bazalt, armirani beton, Cotto, cevi in žlebe iz 
litega železa, gnajs, granit, klinker, porfir, prani 
beton, opeko.

Z laserjem varjena Allround-diamantna plošča s posebnimi Turboodseki. Ustrezno odzivanje med rezanjem in 
zelo dolga življenjska doba dodatno odlikujeta ta izdelek. Področje uporabe pri tem sega od trdih do mehkih 
materialov, tudi z armiranjem. Ploščo lahko uporabljate brez odmorov za hlajenje, razpolaga pa tudi z na novo 
oblikovano agresivno členitvijo, ki ugodno vpliva na odzivanje med rezanjem.

| Evolution Speed Formula | evolucija | suhi rez | PG 40

Mere
[mm]

Mere
[Inč]

Število 
vrtljajev 

[vrt./min.]

Število 
odsekov

Višina 
odsekov 

[mm]

Vsebina/kosov Oblika Številka 
izdelka

Cena/kos
[€]

EAN
[4081600]

115 x 2,2 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8  13280 8 9 1 C3 4110386 45,00 413007

125 x 2,2 x 22,23  5 x 3/32 x 7/8 12200 9 9 1 C3 4120386 49,00 423006

180 x 2,4 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8600 12 9 1 C3 4180386 89,00 443004

230 x 2,6 x 22,23 9 x 7/64 x 7/8 6600 16 9 1 C3 4230386 109,00 453003

300 x 3,2 x 20 12 x 1/8 x 3/4 6400 21 9 1 C3 4300657 189,00 464009

300 x 3,2 x 22,23 12 x 1/8 x 7/8 6400 21 9 1 C3 4300662 189,00 464016

300 x 3,2 x 25,4 12 x 1/8 x 1 6400 21 9 1 C3 4300667 189,00 464023

350 x 3,2 x 20 14 x 1/8 x 3/4 5500 25 9 1 C3 4350657 249,00 474008

350 x 3,2 x 22,23 14 x 1/8 x 7/8 5500 25 9 1 C3 4350662 249,00 474015

350 x 3,2 x 25,4 14 x 1/8 x 1 5500 25 9 1 C3 4350667 249,00 474022
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Podobna revolucija kot uvedba ABS-sistema pri 
avtomobilu je naš kot patent prijavljen FreeCut-
princip za rezalne plošče. Preprečuje zatikanje 
rezalne plošče v obdelovancu in se izogne 
nevarnemu „Kick-Back“-učinku (spontan pov-
ratni udarec kotnega brusilnika).

Stožčasta oblika prereza plošče, katere debelina 
prehaja iz 2 milimetrov v zunanjem predelu na 
1 milimeter v notranjem, izboljša obnašanje 
med rezanjem v vsakem pogledu, saj se rezalna 
dela opravljajo samo še na čelni strani. Udobno, 
preprosto rezanje s popolnoma varnim 
občutkom. FreeCut: rezanje v novi dimenziji.

Več svobode in varnosti 
AS 60 T INOX FREE CUT

Za rezanje jekla in legiranega jekla je primerna 
prav tako kot za NE-kovine. Ne vsebuje železa, 
žvepla in klora (občasno ≤ 0,1 %). Primerna 
za profile s tanko in debelo steno in masivni 
material. 

FreeCut: stožčasta plošča. Ta plošča (Patent pending), ki jo je razvilo podjetje DRONCO, predstavlja revolucijo. 
Zaradi stožčaste oblike plošče debeline 2 milimetra v zunanjem predelu in 1 milimeter v notranjem predelu se 
plošča med rezanjem optimalno obnaša. Ni zaustavljanja plošče s stranskim trenjem, ni njenega zatikanja v 
obdelovancu (s tem se prepreči nevaren „Kick-Back“-učinek). Rezanje se opravi samo na čelni strani. Plošča vam 
omogoča udobno uporabo: prijetno, hitro in varno rezanje, dobro vodenje med rezanjem, brez zatikanja.

| AS 60 T INOX FreeCut | specialno | prostoročno | PG 10

Mere
[mm]

Mere
[inč]

Število vrtljajev 
[vrt./min.]

Vsebina/kosov Oblika Številka izdelka Cena/kos
[€]

EAN
[4081600]

115 x 2,0/1,0 x 22,23 4 1/2 x 5/64 - 1/25 x 7/8 13280 25 1111340 1,25 111507

125 x 2,0/1,0 x 22,23  5 x 5/64 - 1/25 x 7/8  12200 25 1121340 1,35 121506

več varnosti in natančnosti med uporabo

brez zatikanja med rezanjem

preprečitev nevarnega „Kick-Back“-učinka

   (spontan povratni udarec kotnega brusilnika)

neznatno sproščanje toplote

neovirano rezanje zaradi zmanjšanega stranskega trenja

natančno rezanje pri daljših rezih

 lahko vodenje s FreeCut-principom, ki privarčuje z močjo
 manjše zmanjšanje števila vrtljajev pri stroju – 

   zaradi tega hitrejši rez

Patent Pending

Svetovna
novost



Svetovna
novost

MADE IN GERMANY
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Za normalno in legirano jeklo kot tudi za masiv-
ni material in profile. Rezanje in brušenje v eni 
delovni fazi.

Cut+Grind: prva rezalna plošča, s katero lahko tudi brusite. Cut+Grind plošča reže z debelino 2,5 milimetrov 
pri ugodni hitrosti, nato pa lahko brez menjave plošče ostrgate, posnamete in obrusite. S tem boste prihranili 
čas za pripravo in tako tudi denar! Dobra zmogljivost odstranjevanja pri lahkem grobem struženju. Predpisana 
stranska obremenitev za plošče za grobo struženje, ki znaša ≥ 290 N, je seveda ohranjena. Plošče so preverili 
tudi zunanji strokovnjaki, ohranitev stranske obremenitve pa je potrjena. 

| AS 46 T INOX Cut+Grind | specialno | prostoročno | PG 10

Mere
[mm]

Mere
[Inch]

Število vrtljajev 
[vrt./min.]

Vsebina/kosov Oblika Številka izdelka Cena/kos
[€]

EAN
[4081600]

115 x 2,5 x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8  13280 25 1113270 1,75 113600

125 x 2,5 x 22,23  5 x 3/32 x 7/8 12200 25 1123270 1,95 123609

Združevanje funkcij za poenostavitev delovnih faz 
spada med največje usmeritve tega časa. 
Najnovejša CUT+GRIND (Patent pending) združuje 
dve lastnosti: hitro rezanje in stransko brušenje v 
eni delovni fazi!

Predpisana stranska obremenitev za plošče za 
grobo struženje, ki znaša ≥ 290 N, je seveda ohran-
jena. Plošče so preverili tudi  zunanji strokovnjaki, 
ohranitev stranske obremenitve pa je potrjena.

Z AS 46 T CUT+GRIND boste rezali pri ugodni hitros-
ti in lahko takoj brez menjave plošče ostrgate, 
posnamete in obrusite. S tem boste prihranili čas 
za pripravo in tako tudi denar!

Iz dveh naredi eno! 
AS 46 T INOX CUT+GRIND

ča, s katero smete tudi stransko brusiti

dobra rezalna hitrost

dobra zmogljivost odstranjevanja

č ni potrebna, privarčujete s časom

ni potrebno nabavljati različ č

za jeklo ali legirano jeklo



Turboprestava je že vklopljena, sedaj pritiskamo na plin! Nova 
Premium-Turboplošča podjetja DRONCO razpolaga z novo „Cast-
le“-rezalno oblogo – zobčasti vrezi z različnimi zarezami, ki z 
najvišjo hitrostjo prodirajo skozi material. Hladilne odprtine na 
osnovni plošči iz legiranega jekla skrbijo za boljše odvajanje top-
lote. Evolution Turbo – za vse, ki želijo privarčevati delovni čas in 
s tem tudi denar.

 obč č če

 ni omejitev globine reza

 devetmilimetrska rezalna obloga

čisti rezalni robovi

 prijetno mirno delovanje

Turbo na kubik
Evolution Turbo

Profesionalna Turboplošča je primerna tudi za 
debelejše kamnite plošče. Z zelo dobrimi rezul-
tati rezanja in vrednostmi življenjske dobe pri 
betonu, betonskih strešnikih, gnajsu, granitu, 
teracu, opeki/strešnikih.     

Nova Premium-Turboplošča podjetja DRONCO. Nova 9-milimetrska „Castle“-rezalna obloga in gladka, luknjičasta 
osnovna plošča sta glavni značilnosti te plošče. Pri tej Turboplošči ni potrebno upoštevati omejitev za globino 
reza. Mirno delovanje, zelo dobre vsestranske značilnosti, izvrstna življenjska doba in čisti rezalni robovi spre-
menijo izdelek v vseznalca na vsakem gradbišču. Posebej pri krovcih, vrtnarjih in kmetih.

| Evolution Turbo | evolucija | suhi rez | PG 40

Mere
[mm]

Mere
[Inč]

Število 
vrtljajev 

[vrt./min.]

Število 
odsekov

Višina 
odsekov

[mm]

Vsebina/kosov Oblika Artikel-Nr. Cena/kos 
[€]

EAN
[4081600]

115 x 2,2x 22,23 4 1/2 x 3/32 x 7/8  13280 - 9 1 GR 4110441 22,90 412703

125 x 2,2 x 22,23  5 x 3/32 x 7/8 12200 - 9 1 GR 4120441 24,90 422702

180 x 2,5 x 22,23 7 x 3/32 x 7/8 8600 - 9 1 GR 4180441 39,90 442700

230 x 2,5 x 22,23 9 x 3/32 x 7/8 6600 - 9 1 GR 4230441 49,90 452709



Vsem uporabnikom, ki so iskali rešitev za fine kamenine 
ali trdo žgane ploščice, predstavljamo novo, tanko High-
End ploščo Special GRF Express. Natančno premišljena 
vezava, posebni diamanti in fin, neprekinjeno zaprt 
Turborezalni rob skrbijo za to, da postane obdelava teh 
težavnih materialov preprosta kot otroška igra.

 neprekinjen Turborezalni rob
 neznatna izguba materiala

 visoka rezalna hitrost 
čisti rezalni rob

 prijetno mirno delovanje

Genialno elegantno

Profesionalec za fine kamenine

Za rezanje finih kamenin in ploščic iz višje sku-
pine obremenitev. 
Granitne plošče, gradbeni material s tankim 
prerezom.

Nova posebna diamantna plošča v tanki izvedbi z zaprtim rezalnim robom (Turborobom). Posebej primerna 
za hitro rezanje brez težav za fine kamenine in ploščice z visoko surovo gostoto, granitne plošče ali gradbeni 
material z nizkim prerezom materiala.
Zaprt rob za čiste rezalne robove.

| GRF Express | specialno | suhi rez | PG 40

Mere
[mm]

Mere
[Inč]

Število 
vrtljajev 

[vrt./min.]

Število 
odsekov

Višina 
odsekov

[mm]

Vsebina/kosov Oblika Številka 
izdelka

Cena/kos 
[€]

EAN
[4081600]

115 x 1,4 x 22,23 4 1/2 x 1/8 x 7/8  13280 - 7,5 1 GR 4110512 22,90 412307

125 x 1,4 x 22,23  5 x 1/8 x 7/8 12200 - 7,5 1 GR 4120512 24,90 422306

150 x 2,0 x 25,4 6 x 5/64 x 1 10200 - 7,5 1 GR 4150517 29,90 432305

180 x 2,0 x 22,23 7 x 5/64 x 7/8 8600 - 7,5 1 GR 4180512 39,90 442304

180 x 2,0 x 25,4 7 x 5/64 x 1 8600 - 7,5 1 GR 4180517 39,90 442311

230 x 2,0 x 22,23 9 x 5/64 x 7/8 6600 - 7,5 1 GR 4230512 49,90 452303
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Ustvarjene za sijoče dosežke. Inovativno in visokoučinkovito brusilno runo s strukturo lističev, 
ki so razporejeni v obliki pahljače, nudi glede na stopnjo finosti izvrstne rezultate na legi-
ranem jeklu, jeklu, aluminiju in nekovinah. Za odstranitev zvarov ali za čiščenje in poliranje 
površin – rezultat vas bo prepričal v vsakem primeru.

 idealno za zaključno obdelavo 

 za lakiranje
 posebno razvito brusilno runo v 

 treh strukturah in dveh merah 

 Opozorilo! Za ta izdelek lahko po želji prejmete obsežno informacijsko brošuro

Runo za poliranje za uspešno obdelavo 
kovin.

Primerna za odstranjevanje žlindre in rje z materiala iz legiranega jekla, jekla, aluminija in nekovin. Priprava in 
zaključno poliranje zvarov, priprava površin za lakiranje, poliranje legiranega jekla.

| Pahljačasta plošča za poliranje za kotne brusilnike  | PG 50

Oznaka Mere
[mm]

Mere
[Inch]

Struktura Vsebina/kosov Številka izdelka Cena/kos 
[€]

EAN
[4081600]

G-VA Coarse 115 x 22,23 4 1/2 x 7/8  groba 10 5511204 5,90 550047

G-VA Medium 115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 srednja 10 5511206 5,90 550061

G-VA Fine 115 x 22,23 4 1/2 x 7/8 fina 10 5511207 5,90 550078

G-VA Coarse 125 x 22,23 5 x 7/8 groba 10 5512204 6,90 551044

G-VA Medium 125 x 22,23 5 x 7/8 srednja 10 5512206 6,90 551068

G-VA Fine 125 x 22,23 5 x 7/8 fina 10 5512207 6,90 551075

Uč č čenje in poliranje
Pahljač če za poliranje

DRONCO AG
Wiesenmühle 1

D-95632 Wunsiedel

Tel.: ++49 (0) 92 32/609-0

Fax: ++49 (0) 92 32/609-159

E-Mail: info@dronco.com
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Bonum d.o.o.

Prelesje 33

8232 Šentrupert

Tel: 07/34-34-160

Fax: 07/30-40-070
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