
יצרני מברשות תעשייתיות פרו-יש בע״מ 
48091 העין  ראש  אפק  פארק   18 המלאכה  רח׳ 
03-9030659 פקס.   |  03-9030657  |  03-9030658 טל׳ 
www.ferrois.com | ramati@ferrois.com

ferroisחפש אותנו ב-

לפני תחילת העבודה:
• בדוק את תקינות המברשת. וודא את שלמותה ותקינותה.

• לבש ציוד מיגון מלא – בגדי עבודה ארוכים, משקפי מגן כפפות ואטמי אוזניים.
• בדוק את תקינות הכלי החשמלי. וודא שהכבל והחיבור לחשמל תקינים.

• וודא שהמברשת אוחסנה במקום נקי ויבש כך שהסיבים אינם רטובים או חלודים.

הרכבת המברשת על המשחזת:
• וודא הרכבה והידוק מושלם של המברשת למשחזת

• בצע בדיקת הרצה של כ – 10 שניות לפני תחילת העבודה. הבא את המכונה למהירות עבודה.
• וודא שמכסה המגן מכסה לפחות חצי )180( מהיקף המברשת. וודא שהמגן מכוון לכיוון המשתמש.

• וודא שהמהירות המקסימלית הרשומה על המברשת, מתאימה למהירות המכונה )גדולה ממנה או שווה לה(

מהלך העבודה עם המברשת:
• השתמש בכוח סביר בכדי להשיג תוצאות מרביות. לחץ גדול על המברשת יקצר את אורך חייה 

   ויפגע באיכות העבודה.
• בעבודה עם מברשות צמה מומלץ להשתמש במשחזת בעלת סל"ד גבוה. משקל המברשת

   והלחץ על הכלי עלולים לגרום לו לעומס יתר.
• התאם את סוג סיבי המברשת, לחומר שברצונך להסיר. אל תשתמש במברשות בחומרים שאינם מתאימים.

• הקפד על כיבוי הכלי מעת לעת, במיוחד כאשר הוא התחמם במידה רבה.

גם  ניתן  לצרכיך.  וקבל מענה  או התלבטות. התקשר  בכל שאלה  לרשותך  עומד  יש  פרו  צוות המומחים של 
להיכנס לאתר החברה וליהנות ממגוון של מידע מקצועי וטכני.

אזהרה!!! השימוש במברשות פלדה, עלול להיות מסוכן. נהג לפי        
               ההנחיות והקפד על כללי הבטיחות הבאים.

הוראות בטיחות
לשימוש נכון במברשות פלדה בכלים חשמליים או פניאומטיים

" אם עדיין לא מצאת מברשת מתאימה - סימן שלא חיפשת אצלנו "
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מברשות נוספות מבית פרו – יש

מברשת צלחת

מברשת צבע

מברשת כוס שזורת צמות

מברשת גלילית

מברשת עגולה טייפון

מברשת עגולה על ציר

מברשות ספירליות

מברשת מכחול על ציר

מברשת כוס


