
ONTBRAMEN MET EEN PERFECTE FINISH.
GARANT komborstels voor bewerkingscentra en robotcellen.

INNOVATION
Prijzen excl. BTW, geldig t/m 31- 07-2018



Proceskosten en doorlooptijden  optimaliseren.
GARANT KOMBORSTELS MET VOLLEDIGE BEZETTING BIEDEN NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
BIJ DE GEAUTOMATISEERDE EINDBEWERKING.

Fijnbewerking van  
complexe onderdelen.

Nauwkeurige kantafronding 
zonder vormverandering van 
het werkstuk.

Voorheen:  
Gefreesd oppervlak (alu) met freessporen en  
braamvorming aan de rand.

Nadien:  
Homogeen, geborsteld oppervlak met 
afgeronde randen. 

Ventielplaten met inwendig labyrint 
kunnen op de conventionele manier  
alleen erg duur worden bewerkt. Bij 
een komborstel worden honderden 
flexibele borsteltjes gelijktijdig gebruikt. 
Hierdoor kunnen ook complexe onder-
delen snel worden afgebraamd, zonder 
de vorm van het werkstuk te verande-
ren. Geen secundaire braamvorming. 

GARANT komborstels zijn high-tech- 
borstels, die in CNC-machines of robot-
cellen worden geplaatst. Ze worden 
gebruikt wanneer werkstukken na het 
verspaningsproces geautomatiseerd, 
snel, reproduceerbaar en procesze-
ker moeten worden nabewerkt. De 
hoofdtoepassing ligt in het nauwkeurig 
ontbramen, kantafronden en op-
pervlaktefinishen van precisiedelen 
zonder de geometrie van het werkstuk 
te veranderen.

Fijnbewerking van
complexe onderdelen.

Nadien: 
Homogeen, geborsteld oppervlak met
afgeronde randen. 

Ventielplaten met inwendig labyrint
kunnen op de conventionele manier 
alleen erg duur worden bewerkt. Bij 
een komborstel worden honderden
flexibele borsteltjes gelijktijdig gebruikt. 
Hierdoor kunnen ook complexe onder-
delen snel worden afgebraamd, zonder 
de vorm van het werkstuk te verande-
ren. Geen secundaire braamvorming. 

Reinigen en finishen  
van grote oppervlakken.

Voorvorkbrug met fijn geslepen 
oppervlak na het borstelproces.
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Onderdelen
  Gefreesde onderdelen.

  Sinter- en spuitgietonderdelen.

  Stans- en personderdelen.

  Cilinderkoppen en motorblokken.

  Hydrauliek- en pneumatiekonderdelen.

Toepassing
  Ontbramen na het verspanen.

  Kanten afronden.

  Fijne freessporen en kerven verwijderen.

  Reinigen, oxidelagen verwijderen.

  Pakking- en contactvlakken bewerken.

  Finishen.

Komborstels zijn uitermate geschikt 
voorde aluminiumbewerking.

           VIDEO

GARANT komborstels –  
Compact. Veelzijdig. Precies. 
www.ho7.eu/tellerb
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Toepassingsadviezen  
voor komborstels met volle bezetting.

➋  Toerental: 
1000 – 2300 min-1

➊  Aanzet: 
0,8 – 1,5 mm

➐  Slijtagegrens: 
8 – 10 mm

➍  Overlapping: 
Zijdelings ca. 35 mm.

➌  Voeding: 
2500 – 8000 mm/min
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➌ Voeding
De voeding bepaalt de doorlooptijd en dient individueel te worden geoptimaliseerd. Om te 
beginnen moet een geringe voeding worden gekozen. Bij een succesvolle verwijdering van 
de braam kan de voeding langzaam worden opgevoerd, totdat de braam net verwijderd is.

35 mm

➍ Overlapping
De oversteek op het werkstuk bedraagt  
idealiter ca. 35 mm op elke kant.

➏ Draairichting
De draairichting van de borstel moet tegenovergesteld zijn aan de draairichting van het 
verspaningsgereedschap. Dit vergroot het poetseffect van de individuele borstelharen 
en de opgebouwde braam wordt optimaal verwijderd.

min-1

➋ Toerental
Borstels met nylon bezetting werken het best wanneer het toerental dusdanig wordt gekozen, 
dat zoveel mogelijk borstels contact maken met het werkstuk. Hogere toerentallen leiden niet 
noodzakelijkerwijs tot een beter resultaat. Het aanbevolen toerental ligt, afhankelijk van de 
borsteldiameter, tussen 1.000 min-1 en 2.300 min-1 en daarmee aanzienlijk onder het maximale 
toerental.

8-10 mm

➐ Slijtagegrens
De slijtagegrens van een komborstel wordt bereikt wanneer de resterende bezetting zo gering is, 
dat de flexibiliteit van de borstelharen niet meer gegarandeerd is. De borstelharen krommen zich 
niet meer om de rand.

Schoteldiameter Aanbevolen toerental 
(bij natslijpen)

Maximaal toerental Voedingssnelheid Verplaatsing Slijtagegrens

(min-1) (min-1) (mm/min) (mm) (mm)
⌀ 76 mm

⌀ 106 mm
⌀ 125 mm
⌀ 150 mm

1900 – 2300
1400 – 1700
1100 – 1400
1000 – 1200

4500
3500
3000
2500

2500 – 5000
3000 – 5500
3500 – 6500
4500 – 8000

0,8 (fijn) –1,5 (grof)

8
8

10
10

➎ Verplaatsing
De verplaatsing van de borstel dient dusdanig te worden 
ingesteld, dat de borstel het werkstuk bij het aanzetten en 
terugtrekken met volle omtrek raakt. Uitsluitend op deze 
manier worden alle zijden bewerkt. 

0,8-1,5
➊ Aanzet
De aanzet van een komborstel met volle bezetting 
ligt idealiter tussen 0,8 mm en 1,5 mm. Hogere 
waarden verhogen niet automatisch de afname en 
leiden tot een snellere slijtage van de borstel.

Toerental

Ideale borstelwerking en 

maximale Standzeit

A
an

ze
t

Laag Hoog

Vlak werkstuk met 
weinig contouren

Werkstuk met  
veel contouren
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Compact. Veelzijdig. Precies.
GARANT KOMBORSTELS BIEDEN U NIEUWE MOGELIJKHEDEN  
BIJ DE GEAUTOMATISEERDE EINDBEWERKING.

Hightech borstels
  Met slijpkorrel vermengd nylon 

borsteldeel.

  Temperatuurbestendig tot 160 °C.

  Chemische bestendigheid maakt gebruik 
van koelvloeistoffen mogelijk (aanbevolen).

  Hoog slijpkorrelaandeel.

  Constante slijpcapaciteit.

* Jarenlange ervaringen hebben aangetoond dat bij het 
gebruik van KSS filterunits (50 μm of fijner) geen vroegtij-
dige machineslijtage door de slijpkorrel te verwachten is.

Maximale draaddichtheid
  Agressieve borstelwerking.

  Extreem lange standtijd.

  Vormstabiel.

  Vlakke oppervlakken.

  Slijtagegedrag controleerbaar.

GARANT komborstels www.hoffmann-group.com
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Vast aangegoten borstelharen
  Geen uitbreken van de borstelharen.

  Hoge toerentallen.

  Speciale uitvoeringen met individuele 
 draaddichtheid en -vorm mogelijk.

Dynamische schotelvorm
  Hoge rondloopnauwkeurigheid.

  Maximale kantelstijfheid.

  Gewichtsreducerende uitsparingen.

Gestandaardiseerde opname
  Combineerbaar met alle meskopopnames en 

combidoorn-opnames.

  Geen extra accessoires vereist.

  Vormgebonden krachtoverbrenging.
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7



Geschiktheid/ 
vc [m/s]

57 5010– 57 5018 ● ● ○ ○ ○   ● ● ○ ●      ● ● ○

Korrel 80 120 180

Werkvlak- 
⌀  

 
mm

Borings- 
⌀  

 
mm

Bezettinghoogte 
  
 

mm

51
P 57 5010

Komborstel siliciumcarbide 
(SiC)

⌀ 76 mm 75,– 75,– 75,– 70 22 met groef 35

51
P 57 5012 ⌀ 106 mm 77,– 77,– 77,– 100 22 met groef 35

51
P 57 5015 ⌀ 125 mm 83,50 83,50 83,50 119 27 met groef 38

51
P 57 5018 ⌀ 150 mm 124,– 124,– 124,– 144 32 met groef 43

Fijnheidsgraad grof middel fijn    

Borsteldikte mm 1,2 1,1 1    

Gereedschapsopnames in catalogusprogramma 3
i

  Komborstels
Komborstels met zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting) vast in de kunststof kom gegoten.  
Hoge vormstabiliteit dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer lange standtijd.  
Met langs- en dwarsgroef voor het spannen op meskopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoorn- 
opnames (DIN 6358).
Voordeel: ■  Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.

 ■ Reproduceerbare resultaten dankzij continu vrijkomende slijpkorrel.
 ■ Proceszekerheid dankzij hoge vormstabiliteit en -nauwkeurigheid.
 ■ Snelle en veilige montage zonder extra accessoires.
 ■ Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing: op CNC-bewerkingscentra en in robots, bij voorkeur natslijpen met koelsmeermiddel. 
Bewerken van vlakke onderdelen: nauwkeurig ontbramen, afronden van 
snijkanten, fijnbewerking na het frezen, oppervlaktefinishen van bijv. 
afdicht- en contactvlakken.

Opmerking: speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Nylonborstel met zeer hoog siliciumcarbide-korrelaandeel voor universeel gebruik.

Komborstels met siliciumcarbide

SiC

57 5015 

Komborstels combineerbaar met combi-freesdoornopnames  
of meskopopnames zoals:

Nr. 30 0835 gr. 22; 27; 32 
Combi-freesopsteekdoorn SK 40

Nr. 30 6510 gr. 22; 27; 32 
Meskopopname HSK-A 63

GARANT komborstels www.hoffmann-group.com
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Geschiktheid/ 
vc [m/s]

57 5030– 57 5038  ● ● ● ●   ●  ●       ● ○

Korrel 80 120

Werkvlak- 
⌀  

 
mm

Borings- 
⌀  

 
mm

Bezettinghoogte 
  
 

mm

51
P 57 5030

Komborstel keramische korrel 
(CER)

⌀ 76 mm 86,– 86,– 70 22 met groef 35

51
P 57 5032 ⌀ 106 mm 89,– 89,– 100 22 met groef 35

51
P 57 5035 ⌀ 125 mm 96,– 96,– 119 27 met groef 38

51
P 57 5038 ⌀ 150 mm 138,– 138,– 144 32 met groef 43

Fijnheidsgraad grof middel    

Borsteldikte mm 1,2 1,1    

Koelmiddel
Slijpborstels zijn hittebestendig tot een temperatuur van 160°C en kunnen droog worden gebruikt.  
Dankzij de chemische bestendigheid is het gebruik van koelsmeermiddelen eveneens mogelijk. 
Vooral bij dunne werkstukken, slecht warmtegeleidende materialen en hoge toerentallen is nat gebruik aan te bevelen. 

Nylonborstel met keramisch korrelaandeel. Aggressievere slijpwerking.

Komborstels met keramische korrel

Accessoires voor gereedschapsopnames

CER

57 5035 
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Voor doorn-⌀ 22 27 32

30
N 30 9861 Freesaantrekbout 

doorboord DIN 6367 9,– 10,– 17,–

Schroefdraad M M10 M12 M16
Schroefdraadlengte L mm 18 22 26
Kop-⌀ mm 28 35 42
Kopdikte K mm 7 8 9

M⌀

L

K

Aantrekbout doorboord, voor koelmiddeltoevoer.

Opmerking: compatibel met
 ■ Gereedschapsopnames HSK, PSC.
 ■ Gereedschapsopnames SK en BT uitsluitend met opnamevorm ADB.



Adviseur.

Borstel te agressief:
  Fijnere korrel kiezen.

  Diepte reduceren.

  Toerental reduceren.

  Voedingssnelheid verhogen.

  Lengte borsteldeel vergroten.

  Draaddichtheid reduceren.

  Kleinere schoteldiameter gebruiken.

Slijpresultaat te grof:
  Fijnere korrel kiezen.

  Toerental verhogen.

  Grotere schoteldiameter gebruiken.

  Koelsmeermiddel gebruiken.

Borstel past zich niet optimaal 
aan het werkstuk aan:

  Toerental reduceren.

  Voedingssnelheid reduceren.

  Draadlengte borsteldeel vergroten.

  Draaddichtheid reduceren.

  Kleinere schoteldiameter gebruiken.

Slijpborstels smeren/smelten:
  Toerental reduceren.

  Koelsmeermiddel gebruiken.

  Kleinere schoteldiameter gebruiken.

Borstel niet agressief genoeg:
  Grovere korrel kiezen.

  Diepte vergroten.

  Toerental verhogen.

  Voedingssnelheid reduceren.

  Lengte borsteldeel reduceren.

  Draaddichtheid vergroten.

  Grotere schoteldiameter gebruiken.

Slijpresultaat te fijn:
  Grovere korrel kiezen.

  Toerental reduceren.

  Draaddichtheid vergroten.

  Kleinere schoteldiameter gebruiken.

Slijpvermogen geleidelijk verhogen:
  Borstel langere tijd op de probleemplek houden.

  Oscillerende borstelbeweging op probleemplek.

Standtijd te gering:
  Draaddichtheid verhogen.

  Diepte reduceren.
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Klantspecifieke GARANT-komborstels.
UITGAANDE VAN ONS INNOVATIEVE GARANTBASISLICHAAM CONFIGUREREN WIJ 
VOOR U DE IDEALE BORSTEL MET INDIVIDUELE OP UW TOEPASSING AFGESTEMDE  
BEZETTING.

Schotelvorm en diameter.
Onze GARANT schotelvorm is in vier verschillende diameters 
beschikbaar. Elke schotel heeft een boring, dwarsgroef en 
langsgroef voor directe opname op combi-freesdoorn- en 
meskopopnames.

Lengte borsteldeel.
Met toenemende lengte van het borsteldeel wordt de 
standtijd vergroot en wint de borstel aan flexibiliteit.

Bezettingsvorm.
D.m.v. verschillende bezettingsvorm-voorbeelden kan de agressiviteit en flexibiliteit van de komborstel worden ingesteld.

Bezetting.

  Siliciumcarbide   Keramische korrel   Aluminiumoxide   Diamant   Staaldraad   Edelstaaldraad
Staal, edelstaal, gietijzer, 
NE-metalen, aluminium

Staal, edelstaal, gietijzer Staal, NE-metalen Hardmetaal, 
keramiek

Staal, gietijzer Edelstaal, NE-metalen, 
aluminium

Slijpkorrelgrootte.

  60   80   120   180   240   320   500   600
Ontbramen Finishen
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Agressief Flexibel
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Ook in de gereedschapswereld geldt: perfectie leidt tot succes. Als premium-gereedschapsmerk staat GARANT 
voor de geconcentreerde producentkwaliteit van de Hoffmann Group. Meer dan 30.000 krachtige topgereed-
schappen voor alle toepassingen bieden maximale innovatiezekerheid, constante premium-kwaliteit en een 
optimale prijs-/kwaliteitsverhouding. Overtuigt u zichzelf:

www.garant-tools.com
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WIND EN WATER ZORGEN VOOR  
PERFECTE OPPERVLAKKEN.
ACCEPTEER BIJ SLIJPSCHIJVEN 
NIETS ANDERS.

Deze actiebrochure, haar grafische vormgeving en het toegepaste artikelnummeringssysteem zijn auteursrechtelijk beschermd. Nadruk en elke andere 
vorm van vermenigvuldiging –ook gedeeltelijk – is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de firma Hoffmann GmbH 
Qualitätswerkzeuge, 81241  München. Alle prijzen excl. BTW. Prijzen in € , geldig tot 31-07-2018, fouten en wijzigingen voorbehouden.
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Hoffmann Quality Tools B.V.
Platinastraat 110 · NL-7554 NB Hengelo
Tel.: +31 74 255 81 81
Fax: +31 74 243 27 34

verkoop@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com


