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Draadborstels
Over het product
Klingspor draadborstels worden gebruikt voor de meest uiteen-
lopende bewerkingen van staal en RVS. Een belangrijk voordeel 
van een draadborstel ten opzichte van een schuurmiddel is dat de 
 borstel alleen werkt op het oppervlak van het werkstuk waardoor 
de vorm van het werkstuk niet wordt aangetast. Vooral bij werken 
op zeer dun plaatmateriaal is dat een belangrijk voordeel.

Het assortiment draadborstels van Klingspor biedt uitgebreide 
keus voor de meest uiteenlopende bewerkingstaken, materialen 
en machines.

Typische toepassingsgebieden  
voor deze producten:

 ‣ Reinigen van lasnaden en oppervlakken (corrosie, roest en lak 
verwijderen)
 ‣ Afbramen van snijranden
 ‣ Structureren van oppervlakken (matteren, satineren, opruwen)

Materiaal

Machines
Soort 
 draadborstel
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Type Pagina

Ronde borstel gevlochten
Staaldraad J J J J

BR 600 Z 366
INOX-draad J J J J

Pipelineborstel gevlochten Staaldraad J J J J BRP 600 Z 366

Kegelborstel gevlochten
Staaldraad J J J J

BK 600 Z 367
INOX-draad J J J J

Komborstel

gevlochten
Staaldraad J J J J

BT 600 Z 367
INOX-draad J J J J

gegolfd
Staaldraad J J J J

BT 600 W 368
INOX-draad J J J J

Ronde borstel met 
schacht Ø 6 mm gevlochten

Staaldraad J J J J
BRS 600 Z 368

INOX-draad J J J J

Ronde borstel met 
schacht Ø 6 mm gegolfd

Staaldraad J J J J
BRS 600 W 369

INOX-draad J J J J

Ronde borstel met 
schacht Ø 6 mm Schuurborstel SiC J J J J J J J BRS 600 P 369

Komborstel met 
schacht Ø 6 mm gegolfd

Staaldraad J J J J
BTS 600 W 370

INOX-draad J J J J

Penseelborstel met 
schacht Ø 6 mm gevlochten

Staaldraad J J J J
BPS 600 Z 370

INOX-draad J J J J

Penseelborstel met 
schacht Ø 6 mm gegolfd

Staaldraad J J J J
BPS 600 W 371

INOX-draad J J J J

Handborstel met 
houten handgreep recht

Staaldraad J J J J

BH 600 372INOX-draad J J J J

Messingdraad J J J J

Handborstel met 
kunststofgreep gegolfd

Staaldraad J J J J

BHP 600 372INOX-draad J J J J

Messingdraad J J J J

Handborstel holle 
naad recht

Staaldraad J J J J
BHK 600 373

INOX-draad J J J J

Bougieborstel gegolfd
INOX-draad J J J J

BHZ 600 373
Messingdraad J J J

J = hoofdtoepassing
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Draadborstels
Toepassingsgebieden

De meest gangbare borstels in één oogopslag

Ronde borstels
Voor de voorbereiding en 
 nabewerking van lasnaden, 
 afbramen en reinigen van snij-
randen, hoeken of hoekverbin-
dingen

Komborstels
Voor het efficiënt verwijderen 
van roest, verf of lasspatten 
van grote oppervlakken

Handborstels
Voor de handmatige reiniging 
van oppervlakken en lasnaden

Kegelborstels
Voor de bewerking van moeilijk 
toegankelijke plaatsen, hoeken 
of randen en het reinigen van 
oppervlakken

Penseelborstels
Ideaal gereedschap voor in-
wendige bewerking van buizen, 
boringen of uitsparingen.
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1. Klingspor logo
  Het teken van gecontroleerde 

 Klingspor kwaliteit

2. Veiligheidsinstructies

3. Rotatiesnelheid
  Informatie over het maximaal toege-

stane toerental in omwentelingen per 
minuut

Wat de typeaanduiding u vertelt over de  
opbouw van draadborstels

K
Z

W

W

P

Kegelborstel
gevlochten

gegolfd

gegolfd

Polyamideborstel 
SiC

Ronde borstel

Ronde borstel Pipeline

Komborstel

Komborstel met stift

Komborstel met stift

Pinselbürste met stift

Ronde borstel met stift

Handborstel met houten handgreep

Handborstel met kunststofgreep

Hoeklasborstel

Bougieborstel

R

RP

T

TS

TS

PS

RS

H

HP

HK

HZ

B Borstels

B Borstels

Productgroep

Productgroep

Soort draadborstel

Soort draadborstel

Prestatieklasse

Prestatieklasse

Draaduitvoering

Draaduitvoering

Draadborstels
Toepassingsgebieden

Hier uitgelegd aan de hand van de borstel BTS 600 W:

600

600

4. Draaduitvoering
  Klingspor draadborstels zijn leverbaar 

in de uitvoeringen gevlochten, 
gegolfd of met SiC-polyamide 
 borsteldraad

5. Toepassingsgebied
  De basiskleur van het gereedschap 

geeft informatie over de toegepaste 
draadsoort: 

 Groen = RVS
 Zilver = staal
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Bezettingsmateriaal en de eigenschappen

Draadsoorten / uitvoering

Draadborstels
Toepassingsgebieden

Staaldraad
Hoogwaardig staaldraad met hoge sterktegraad 
en hoge trek- en buigstijfheid voor zeer hoog 
rendement.

Gevlochten
 ‣ Agressieve borstelwerking
 ‣ Lange standtijd
 ‣ Minder flexibel

Gegolfd
 ‣ Zachte, materiaalsparende 
borstelwerking 
 ‣ Voor gevoelige oppervlakken 
en zachte materialen
 ‣ Goede aanpassing aan de 
contour van het werkstuk

Messingdraad
Zachte, fijne messingdraad voor de opper-
vlakbewerking van non-ferro metalen (koper, 
 messing).

Roestvast staaldraad / INOX
Hoogwaardige RVS draad met hoge trekvastheid 
voor een lange standtijd. Bestand tegen corrosie 
bij toepassing op chroomnikkelstaal, aluminium 
en andere non-ferro metalen.

Polyamideborstel
Met SiC schuurkorrel bezette draadborstel. 
 Gelijkmatige borstelwerking door steeds nieuw 
vrijkomende schuurkorrel.
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Veilige toepassing van draadborstels
Het maximaal werktoerental van een borstel is afhankelijk van de diameter van de borstel en 
mag om veiligheidsredenen niet worden overschreden. Vóór gebruik van de borstel moet altijd 
worden gecontroleerd of het toerental van de machine het maximale toerental van de borstel 
niet overschrijdt.

Advies over de optimale borsteldiameter die op de diverse haakse slijpers gemonteerd kan 
worden, vindt u in de onderstaande tabel:

Draadborstels
Toepassingsgebieden

Ø 115 mm
(max. 12.500 tpm)

Ø 125 mm
(max. 11.500 tpm)

Ø 180 mm
(max. 8.500 tpm)

Type borstel Borsteldiameter

BR 600 Z
Ronde borstel, 
 gevlochten

Ø 115 mm
(max. 12.500 tpm)

Ø 125 mm
(max. 12.500 tpm)

Ø 180 mm
(max. 8.500 tpm)

BRP 600 Z 
Pipelineborstel, 
 gevlochten

Ø 115 mm
(max. 15.000 tpm)

Ø 125 mm
(max. 12.500 tpm)

Ø 180 mm
(max. 9.000 tpm)

BK 600 Z 
Kegelborstel, gevlochten

Ø 100 mm 
Ø 115 mm

(max. 12.500 tpm)

BT 600 Z
Komborstel, gevlochten

Ø 65 mm
(max. 12.500 tpm)

Ø 80 mm 
Ø 100 mm

(max. 8.500 tpm)

BT 600 W
Komborstel, gegolfd

Ø 65 mm
(max. 12.500 tpm)

Ø 80 mm 
Ø 100 mm

(max. 8.500 tpm)
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Werksnelheden

Veilig gebruik van schachtborstels

Draadborstels
Toepassingsgebieden

De werksnelheid is afhankelijk van het te 
 bewerken materiaal. Het juiste toerental is 
 doorslaggevend voor de efficiëntie van de 
 borstel. Afhankelijk van het materiaal, adviseren 
wij de volgende werksnelheden als richtlijn:

De opnameschacht moet zo diep mogelijk, minimaal echter  
15 mm, in het gereedschap worden opgespannen. Wanneer de 
open schachtlengte L0 > 10 mm, moet het toerental om veilig-
heidsredenen worden beperkt.

Aandrukkracht 
Een optimaal schuurresultaat wordt behaald wanneer alleen de 
punten van de draad worden gebruikt. Een verhoogde aandruk-
kracht versnelt de slijtage van de borstel door draadbreuk en 
 reduceert daarom de levensduur van de borstel.

Werksnelheid [m/s]

Materiaal 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Staal

Roestvast staal

Non-ferro metalen

Kunststof

40 - 50

30 - 35

18 - 22

15 - 20

min. 15 mm

L0

Correct Fout
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Factoren die van invloed zijn op het resultaat

Draadborstels
Toepassingsgebieden

Maatregel

Probleem

Borstel Ø Toerental Draaddikte Draadlengte

Borstelwerking te gering Vergroten Verhogen Versterken Verminderen

Borstelwerking te agressief Verkleinen Verminderen Verminderen Verlengen

Oppervlakfinish te ruw en 
 ongelijkmatig

Verkleinen Verminderen Verminderen Verlengen

Oppervlakfinish te fijn Vergroten Verhogen Versterken Verminderen

Vorming van secundaire 
 bramen

Vergroten Verhogen Versterken Verminderen

Wanneer het resultaat niet aan uw eisen voldoet, kunt u het resultaat optimaliseren door bepaalde parameters  
aan te passen.

Veiligheidsbril vereist Werkhandschoenen vereist

Stofmasker vereist Veiligheidsvoorschriften in 
acht nemen

Oorbescherming vereist

Veilig werken met Klingspor 
slijp- en schuurgereedschap
Klingspor draadborstels worden conform de voorschriften van 
EN 1083-2 gefabriceerd. Dit waarborgt de hoogste veiligheid 
voor de gebruiker.
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Ronde borstel, gevlochten draad

BR 600 Z
Toepassingsgebieden:

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Ronde borstel voor de voor- en nabewerking van lasnaden - voor agressief verwijderen 
van corrosie, roest, slakken - Voor zware borstel- en afbraamwerkzaamheden

Diameter x breedte
x gat in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Aantal
kegels

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

115 x 14 x 22,23 Staal 0,50 22 20 12500 omw/min 1 358311 8,45 € 14

115 x 14 x 22,23 Roestvast staal 0,50 22 20 12500 omw/min 1 358342 12,66 € 14

125 x 14 x 22,23 Staal 0,50 22 24 12500 omw/min 1 358312 9,04 € 14

125 x 14 x 22,23 Roestvast staal 0,50 22 24 12500 omw/min 1 358343 13,56 € 14

178 x 14 x 22,23 Staal 0,50 42 30 9000 omw/min 1 358313 18,16 € 14

Pipeline borstel, gevlochten draad

BRP 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor de professionele bewerking van U-/V-naden in pijpleidingen,  
buizen en containerbouw - Dankzij de geringe breedte goed geschikt voor de bewerking van 
moeilijk toegankelijke delen (bv. wortelnaden of smalle holle naden) - Reinigen van alle lasnaden bij 
buisverbindingen

Diameter x breedte
x gat in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Aantal
kegels

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

115 x 6 x 22,23 Staal 0,50 28 32 15000 omw/min 1 358314 9,04 € 14

125 x 6 x 22,23 Staal 0,50 22 36 12500 omw/min 1 358315 9,66 € 14

178 x 6 x 22,23 Staal 0,50 46 48 9000 omw/min 1 358319 19,42 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Kegelborstel met schroefdraad, gevlochten 
draad

BK 600 Z 
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, binnen-
hoeken en verstekvebindingen - Hoog borstelvermogen door geknopte draad - Uitstekend geschikt 
voor onder andere reinigen van grotere oppervlakken - Voor het verwijderen van corrosie, roest, 
lak, slakken etc.

Diameter x  
Breedte in mm Bevestiging Draad-

materiaal
Draaddikte

in mm
Draadlengte

in mm
Aantal
kegels

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

100 x 14 M 14 opname Staal 0,50 20 18 12500 omw/min 1 358327 6,86 € 14

100 x 14 M 14 opname Roestvast staal 0,50 20 20 12500 omw/min 1 358329 10,30 € 14

115 x 14 M 14 opname Staal 0,50 22 18 12500 omw/min 1 358328 9,54 € 14

115 x 14 M 14 opname Roestvast staal 0,50 22 20 12500 omw/min 1 358330 14,30 € 14

Komborstel met schroefdraad, gevlochten 
draad

BT 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Voor agressieve borstelwerkzaamheden op grote, egale oppervlakken - Voor de voorbe-
reiding van metalen oppervlakken voor het lakken - Stabiele, gevlochten draad vereenvoudigt het 
reinigen en verwijderen van slakken, roest, corrosie en betonresten

Diameter
in mm Bevestiging Draad-

materiaal
Draaddikte

in mm
Draadlengte

in mm
Aantal
kegels

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

65 M 14 opname Staal 0,35 22 18 12500 omw/min 1 358334 5,85 € 14

65 M 14 opname Staal 0,50 22 18 12500 omw/min 1 358335 6,07 € 14

65 M 14 opname Roestvast staal 0,50 22 18 12500 omw/min 1 358340 9,10 € 14

80 M 14 opname Staal 0,50 22 20 8500 omw/min 1 358337 7,94 € 14

100 M 14 opname Staal 0,50 27 22 8500 omw/min 1 358338 10,67 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Komborstel, gegolfde draad

BT 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor het reinigen en afwerken van geprofileerde of oneffen 
oppervlakken, bv. golfplaat - Voor middelzware borstelwerkzaamheden, verwijderen van roest, verf, 
verontreinigingen en verfresten - Materiaalsparend werken - Voor werkzaamheden op zeer dun 
plaatmateriaal, bv. in autowerkplaatsen en bij restauratiewerkzaamheden

Diameter
in mm Bevestiging Draad-

materiaal
Draaddikte

in mm
Draadlengte

in mm
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

65 M 14 opname Staal 0,30 21 12500 omw/min 1 358372 4,55 € 14

65 M 14 opname Roestvast staal 0,30 21 12500 omw/min 1 358377 6,83 € 14

80 M 14 opname Staal 0,30 24 8500 omw/min 1 358373 5,95 € 14

80 M 14 opname Roestvast staal 0,30 24 8500 omw/min 1 358326 8,93 € 14

100 M 14 opname Staal 0,30 27 8500 omw/min 1 358375 8,01 € 14

Ronde borstel met schacht, gevlochten draad

BRS 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Gevlochten uitvoering voor grove borstelwerkzaamheden en langere standtijd - Voor 
efficiënte bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals groeven en inkepingen - Afbramen 
van snijranden, verwijderen van corrosie, verf en slakken

Diameter x breedte
x stift in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Aantal
kegels

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

75 x 12 x 6 37 Staal 0,50 19 15 25000 omw/min 10 358320 5,38 € 14

75 x 12 x 6 37 Roestvast staal 0,50 19 15 25000 omw/min 10 358321 8,06 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Ronde borstel met stift, gegolfde draad

BRS 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Gegolfde uitvoering voor materiaalsparend reinigen en afwerken van kleine tot mid-
delgrote oppervlakken - uitstekend geschikt voor moeilijk toegankelijke onderdelen zoals voren, 
gekraalde randen - hoog borstelvermogen, ook bij profielwerkstukken

Diameter x breedte
x stift in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

30 x 9 x 6 40 Staal 0,20 6 20000 omw/min 20 358346 2,11 € 14

30 x 9 x 6 40 Roestvast staal 0,20 6 20000 omw/min 20 358357 3,16 € 14

40 x 9 x 6 40 Staal 0,20 11 18000 omw/min 20 358348 2,73 € 14

40 x 9 x 6 40 Roestvast staal 0,20 11 18000 omw/min 20 358358 4,08 € 14

50 x 9 x 6 40 Staal 0,30 13 15000 omw/min 10 358354 3,22 € 14

50 x 9 x 6 40 Roestvast staal 0,30 13 15000 omw/min 10 358359 4,82 € 14

60 x 14 x 6 44 Staal 0,30 18 15000 omw/min 10 358355 4,00 € 14

60 x 14 x 6 44 Roestvast staal 0,30 18 15000 omw/min 10 358360 6,02 € 14

70 x 16 x 6 48 Staal 0,30 20 15000 omw/min 10 358356 4,29 € 14

70 x 16 x 6 48 Roestvast staal 0,30 20 15000 omw/min 10 358362 6,44 € 14

Ronde borstel met stift, polyamide borstel

BRS 600 P
Toepassingsgebieden:

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Schuurborstel van polyamide met siliciumkorrel voor werkzaamheden met lichte 
aandrukkracht - Ideaal voor structureren en verwijderen van lak op houten delen - Verwijderen 
van oxidelagen op non-ferro metalen of aanloopkleuren op RVS-onderdelen, bv. ballustraden in 
RVS-hekwerk

Diameter x breedte
x stift in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

50 x 9 x 6 45 Polyamide SiC korrel 120 10 6000 omw/min 10 358364 6,45 € 14

50 x 9 x 6 45 Polyamide SiC korrel 320 10 6000 omw/min 10 358366 6,45 € 14

70 x 12 x 6 45 Polyamide SiC korrel 120 14 4500 omw/min 10 358367 12,14 € 14

70 x 12 x 6 45 Polyamide SiC korrel 320 14 4500 omw/min 10 358369 12,14 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Ronde borstel met stift, gegolfde draad

BTS 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor kleine tot middelgrote oppervlakken - Gegolfde draad is 
ideaal voor fijne bewerking of voorbereiden van stalen of RVS-oppervlakken - Verwijdert verf, roest, 
korsten

Diameter x stift
in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

50 x 6 70 Staal 0,30 24 13000 omw/min 20 358331 2,90 € 14

50 x 6 70 Roestvast staal 0,30 24 13000 omw/min 20 358332 4,34 € 14

Penseelborstel met stift, gevlochten draad

BPS 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: De diameter van het gereedschap verandert afhankelijk van het toerental - Perfect 
geschikt voor de inwendige bewerking van leidingen of boringen - Effectieve borstelwerking door 
gevlochten draad

Diameter x stift
in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Aantal
kegels

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

19 x 6 70 Staal 0,35 25 6 20000 omw/min 20 358333 5,41 € 14

19 x 6 70 Roestvast staal 0,35 25 6 20000 omw/min 20 358336 8,11 € 14

22 x 6 70 Staal 0,35 25 8 20000 omw/min 10 358339 7,38 € 14

22 x 6 70 Roestvast staal 0,35 25 8 20000 omw/min 10 358341 11,09 € 14

30 x 6 72 Staal 0,35 25 12 20000 omw/min 10 358344 8,84 € 14

30 x 6 72 Roestvast staal 0,35 25 12 20000 omw/min 10 358345 13,27 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Penseelborstel met stift, gegolfde draad

BPS 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Voor fijne bewerking en verwijderen van lichte bramen in leidingen of boringen - Goed 
geschikt voor de bewerking en reiniging van gevormde en gegoten delen - Zeer zacht en adaptief 
gereedschap

Diameter x stift
in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

12 x 6 70 Staal 0,30 25 20000 omw/min 20 358350 3,13 € 14

12 x 6 70 Roestvast staal 0,30 25 20000 omw/min 20 358351 4,69 € 14

25 x 6 75 Staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358347 3,43 € 14

25 x 6 75 Roestvast staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358352 5,16 € 14

30 x 6 75 Staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358349 3,74 € 14

30 x 6 75 Roestvast staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358353 5,63 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !
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Handborstel met houten greep

BH 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Handborstel met houten vatting voor handmatig verwijderen van roest, vuil en verf

Lengte  
in mm

Nuttige lengte 
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Aantal

rijen
Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

290 125 25 Staal glad 2 0,35 12 358361 1,05 € 14

290 125 25 Staal glad 3 0,35 12 358376 1,47 € 14

290 125 25 Staal glad 4 0,35 12 358365 1,83 € 14

290 125 25 Staal glad 5 0,35 12 358363 2,02 € 14

290 125 25 Roestvast staal glad 3 0,30 12 358368 2,93 € 14

290 125 25 Roestvast staal glad 4 0,30 12 358370 3,67 € 14

290 125 25 Messing gegolfd 3 0,35 12 358371 3,45 € 14

290 125 25 Messing gegolfd 4 0,35 12 358374 4,30 € 14

Handborstel met kunststofgreep

BHP 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Voor algemeen gebruik door de ergonomisch gevormde kunststofgreep - Gegolfde 
draad voor materiaalsparende reiniging van staal, RVS of non-ferro metalen

Lengte  
in mm

Nuttige lengte 
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

265 140 25 Staal gegolfd 0,30 24 358323 1,72 € 14

265 140 25 Roestvast staal gegolfd 0,30 24 358324 3,43 € 14

265 140 25 Messing gegolfd 0,30 24 358325 4,03 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Hoeklasborstel

BHK 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: De V-vormig geplaatste draad is ideaal voor reinigen en afwerken van holle naden en 
V-naden - Goed geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, bv. in hoeken

Lengte  
in mm

Nuttige lengte 
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Aantal

rijen
Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

290 125 25 Staal glad 3 0,35 12 358378 3,41 € 14

290 125 25 Roestvast staal glad 3 0,30 12 358379 6,81 € 14

Bougieborstel

BHZ 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Zachte messing- of RVS-draad geschikt voor alle fijne borstelwerkzaamheden - Ideaal 
voor de materiaalsparende reiniging van contacten, bv. bougies of elektroden

Lengte  
in mm

Nuttige lengte 
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Aantal

rijen
Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

Prijzen/stuk 
€

Kortings-
groep

150 45 15 Messing gegolfd 3 0,17 25 358322 1,25 € 14

150 45 15 Roestvast staal gegolfd 3 0,17 25 358463 1,07 € 14

Draadborstels

Prijzen excl. BTW. Adviesprijs. 

NIEUW !

NIEUW !
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Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Klingspor B.V. (NEDERLAND)

§1 Geldigheid
De onderstaande algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle - ook toe-
komstige - transacties tussen onze firma en onze klanten. Tegengestelde en af-
wijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend. Dit geldt ook wanneer 
wij leveringen aan klanten zonder een betreffend voorbehoud uitvoeren.

§2 Aanbiedingen
Onze aanbiedingen (opdrachten) zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas 
na bestelling door de klant en een schriftelijke opdracht bevestiging onzerzijds 
tot stand.

§3 Prijzen, verpakking en verzending
(1) Onze prijzen zijn franco huis. Indien het netto orderbedrag onder EUR 250,-- 
bedraagt, brengen wij evenredige vrachtkosten in rekening.
(2) De verpakking gebeurt naar onze keuze op een in de handel gebruikelijke 
wijze, met inachtneming van de transportwijze (overzees, lucht- en landtrans-
port) en is bij de prijs inbegrepen. Speciale wensen m.b.t. de verpakking komen 
voor rekening van de klant.
(3) Geleende emballage c.q. pallets, waarvoor een terugname overeengekomen 
werd, moeten binnen 6 weken gerekend vanaf de datum van overdracht in per-
fecte, herbruikbare staat, voor rekening van de klant (vracht, verzending) aan 
ons worden geretourneerd, anders moeten wij de klant onze totale productie-
kosten in rekening brengen.
(4) Wij zijn vrij in onze keuze van transportmiddelen. De extra kosten voor een 
door de klant gewenste speciale c.q. snellere verzending zijn voor rekening van 
de klant, ook wanneer wij franco huis leveren.

§4 Betaling
(1) De betalingsvoorwaarden worden met elke klant afzonderlijk overeengeko-
men en zijn pas van kracht na een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
(2) De klant kan onze eisen alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestel-
de tegeneisen verrekenen. De klant kan het recht van retentie alleen uitoefenen, 
wanneer zijn tegeneis op dezelfde overeenkomst betrekking heeft als onze be-
talingseis.
(3) Wanneer na het afsluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend 
worden die, naar ons commercieel inzicht, gegronde twijfel aan de kredietwaar-
digheid van de klant rechtvaardigen (bijv. starten van akkoordprocedure, aan-
wijzingen tot een faillissement (niet nakomen van de betalingstermijnen enz.)), 
dan komen al onze verplichtingen tot levering te vervallen onafhankelijk van de 
looptijd en komen door ons ingenomen en geaccepteerde wissels te vervallen. 
In deze gevallen zijn wij tevens gerechtigd nog uitstaande leveringen alleen uit 
te voeren tegen vooruitbetaling of borgstelling. Wij kunnen bovendien de over-
dracht van reeds geleverde goederen verbieden en de teruggave daarvan of de 
overdracht van het indirecte bezit van de geleverde goederen voor rekening van 
de klant opeisen.

§5 Overdrachtsrisico
Het risico gaat bij overdracht van de goederen aan de expediteur of de vracht-
vervoerder, echter uiterlijk wanneer de goederen onze fabriek verlaten, over op 
de klant, tenzij nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

§6 Levering
(1) Wanneer wij door overmacht de overeengekomen leveringstermijnen niet 
kunnen nakomen, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de 
overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan bedrijfsstoringen, stagnatie in 
de aanlevering van grondstoffen, energie enz., stakingen en uitsluiting, onge-
acht of deze voorvallen zich bij ons of een van onze leveranciers voordoen.
(2) Wordt de levering door dergelijke voorvallen onmogelijk of duurt de daar-
door veroorzaakte vertraging langer dan vier maanden, dan zijn wij gerechtigd 
de overeenkomst op te zeggen. De klant kan van ons een verklaring verlangen 
dat wij de overeenkomst opzeggen of binnen een redelijke termijn zullen leve-
ren. Wanneer wij de klant niet binnen een redelijke termijn een verklaring ge-
ven, dan heeft de klant het recht af te zien van het nog niet geleverde deel uit 
de overeenkomst.
(3) In geval van vertragingen in de levering heeft de klant alleen recht op een 
schadevergoeding wanneer de vertraging is veroorzaakt door opzet of grove na-
latigheid.
(4) Wanneer vertraging ontstaat doordat de klant de producten niet in ont-
vangst kan/wil nemen, dan zijn wij gerechtigd de ontstane schade inclusief 
eventuele extra kosten te verhalen op de klant.
(5) Een tijdige en correcte nakoming van de plichten uit hoofde van de overeen-
komst door de opdrachtgever geldt voor ons als voorwaarde voor het nakomen 
van de leveringsmijnen.

§7 Reclamatie in geval van gebreken
Alleen wanneer zichtbare gebreken binnen een week na ontvangst van het pro-
duct worden gereclameerd, heeft de klant recht van spreken. In het commercië-
le zakenverkeer dienen niet-zichtbare gebreken te worden gereclameerd binnen 
een week nadat deze zich openbaren. Wanneer de besteller op ons verzoek een 
representatief voorbeeld van de gereclameerde goederen terugzendt, vergoeden 
wij de transportkosten tot de hoogte van het aankoopbedrag van het aan ons te-
ruggezonden product, voor zover de reclamatie gerechtigd blijkt, anders ko-
men deze kosten voor rekening van de klant. Retourzendingen mogen alleen met 
onze toestemming worden uitgevoerd.

§8 Garantie
(1) Is er sprake van een door ons te verhelpen gebrek, dan zijn vrij in onze keuze 
het gebrek te verhelpen, dan wel een vervangend product te leveren. Is de nale-
vering en/of vervangende levering onjuist, dan is de klant gerechtigd de over-
eenkomst op te zeggen of terugbetaling van het aankoopbedrag te eisen.
(2) Verdergaande eisen van de klant, ongeacht de rechtsgronden, zijn uitgeslo-
ten. Wij kunnen met name niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ge-
derfde winsten of andere financiële nadelen van de klant. Deze aansprakelijk-
heidsbegrenzing is niet van toepassing wanneer de schade door ons of een van 
onze representanten opzettelijk werd veroorzaakt of het gevolg is van grove na-
latigheid. De aansprakelijkheidsbegrenzing is verder niet van toepassing wan-
neer gegarandeerde eigenschappen ontbreken.
(3) Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de goederen over-
eenkomstig hun toepassing correct en deskundig worden gebruikt. In geval van 
schade waarvoor wij overeenkomstig lid 2 aansprakelijk zijn, kunnen wij ver-
langen dat de gebruiker bewijst dat het product correct en deskundig werd ge-
bruikt. De contractpartner is verplicht om bij doorgave c.q. doorverkoop de 
eindverbruiker te wijzen op het deskundige gebruik van de producten en hem te 
waarschuwen voor misbruik.
(4) In alle andere dan de bovenstaand aangegeven gevallen kunnen wij alleen 
aansprakelijk worden gesteld, wanneer de schade door ons of een van onze re-
presentanten opzettelijk werd veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatig-
heid. Dit geldt met name voor aanspraken wegens schulden aan het eind van de 
overeenkomst, niet nakomen van nevenplichten of andere wettelijke eisen, met 
name voor aanspraken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de fa-
brikanten conform artikel 6:185BW (Burgerlijk Wetboek). In geval van over-
macht aan onze zijde geldt het bepaalde artikel 6:75 BW. Voor zover onze aan-
sprakelijkheid overeenkomstig deze voorwaarden niet uitgesloten of beperkt is, 
geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers en an-
dere medewerkers, voor vertegenwoordigers en betalings- en balieassistenten.

§9 Voorbehoud van eigendom
(1) Alle onze leveringen en toekomstige leveringen geschieden telkens onder de 
opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van 
ons op onze klant uit enige overeenkomst / raamovereenkomst en uit op grond-
slag van deze overeenkomst aangegane nadere overeenkomsten, volledig be-
taald zijn. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt echter niet ter zake 
van andere vorderingen dan:
a. vorderingen betreffende  tegenprestaties van op grond van vorenbedoel-
de overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door 
ons aan onze klant geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodani-
ge overeenkomst tevens ten behoeve van onze klant verrichte of te verrichten 
werkzaamheden, en
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoel-
de overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitenge-
rechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en 
dwangsommen daaronder begrepen.
(2) Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid (1) niet is ingetre-
den, heeft onze klant de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud ge-
kochte zaken te verwerken of te vervreemden, met dien verstande dat 
a. deze bevoegdheden slechts aan onze klant toekomen indien en voor zover dat 
nodig is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf,
b. deze bevoegdheden slechts aan onze klant toekomen indien en voor zover 
onze klant van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud 
bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die 
wederpartij, 
c. onze klant nimmer enige bevoegdheid tot bezwaring van de aan hem onder 
eigendomsvoorbehoud verkochte zaken heeft.
Onze klant is verplicht zich op eerste verzoek van ons eventuele vorderingen die 
ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door ons aan hem onder ei-
gendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan ons te cederen of – naar 
onzer keuze – te verpanden.
(3) Aan ons komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan ver-
bonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat ge-
val  dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde 
als bedoeld in lid (1) intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel vol-
ledig is voldaan aan de bestaande en toekomstige verplichtingen jegens ons, al-
thans jegens onze rechtsopvolger onder algemene of – in geval van cessie – bij-
zondere titel.
(4) Onze klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming 
aan ons dan wel aan een door ons aan te wijzen derde om, in alle gevallen waar-
in wij ons eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de ei-
gendommen van ons zich dan zullen bevinden en onze eigendommen aldaar mee 
te nemen.
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(5) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is onze klant ver-
plicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoog-
te te stellen.
(6) Onze klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
deugdelijk te onderhouden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen cala-
miteiten, waaronder brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal 
en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
(7) Vervangen zaken worden eigendom van ons, zonder dat onze klant enige 
aanspraak kan maken op vergoeding.
(8) Bij beëindiging van enige overeenkomst tussen ons en onze klant blijven de 
alsdan bestaande eigendomsvoorbehouden ongemoeid met dien verstande dat 
zij tenietgaan zodra wij op onze klant geen vorderingen meer hebben als be-
doeld in deze bepaling (§ 9 van de algemene bepalingen).

§l0 Plaats van betaling, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht
(1) Plaats van betaling is Amsterdam.
(2) Als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit de rela-
tie, voor zover de klant staat ingeschreven in het handels register, geldt uitslui-
tend Dillenburg. Daarnaast is Maastricht de bevoegde rechtbank, wanneer een 
klant geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, na het afslui-
ten van de overeenkomst naar het buitenland verhuist of zijn gebruikelijke vesti-
gingsplaats naar het buitenland verplaatst of zijn gebruikelijke vestigingsplaats 
op het tijdstip van de aanklacht onbekend is. Wij behouden ons echter het recht 
voor de aanklacht in de hoofdplaats van de opdrachtgever (klant) in te dienen.
(3) Op handelsovereenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepas-
sing. Toepassing van iedere andere internationale wetgeving t.a.v. verkopen is 
uitgesloten.

§11 Slotbepalingen
(1) Door deze algemene voorwaarden aan te nemen, verleent de opdrachtgever 
ons toestemming zijn persoonsgegevens voor de afhandeling van de opdracht 
en de afrekening elektronisch te verwerken en op te slaan.
(2) Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ge-
heel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de 
overige bepalingen niet aangetast.
(3) Onze klant en onze firma zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrou-
welijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomsten van elkaar of 
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de infor-
matie.
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Klingspor N.V. / S.A. 
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД 
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o. 
Brno, Česká republika

Klingspor A/S 
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme  
GmbH & Co. KG 
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.  
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S. 
Le Perray en Yvelines, France

Klingspor Abrasives Limited 
Worksop, Nottinghamshire  
Great Britain

Klingspor S.R.L 
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft. 
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V. 
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge 
Gesmbh 
Wien, Österreich

Klingspor Qingdao Ltd. 
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive  
(Shanghai) Co. Ltd. 
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private 
Limited 
Pune, India

Klingspor PTE LTD 
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD 
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO 
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited 
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL 
Belén de Escobar, Buenos Aires, 
Argentina

Klingspor Abrasivos  
Industriais Ltd 
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor  
Chile Ltda. 
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC 
Lima, Perú

Klingspor Australia Pty Ltd 
Silverwater, Australia

Klingspor Inc. 
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos  
S.A. de C.V. 
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc. 
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Sp. z o.o. 
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.  
Kozy, Polska

Klingspor România SRL 
Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО  
Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd 
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH 
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ 
Великі Мости, Львівська обл., 
Україна

Klingspor Abrasives 
South Africa (Pty) Ltd.  
Spartan-Kempton Park,  
South Africa

Klingspor producten zijn voorzien van het oSa-beeldmerk

Schuren en doorslijpen vereist, bij veel toe-
passingen, een zeer hoge omtreksnelheid 
van het roterende gereedschap. De producten 
moeten daarom zeer veilig zijn, om extreme 
mechanische en  thermische belastingen te 
weerstaan.

Er bestaat, helaas, geen wereldwijde vei-
ligheidseis voor schuur- en slijpmaterialen. 
Daarom hebben de schuurmiddelenfabrikan-
ten uit Europa, zich van hun verantwoorde-
lijkheid bewust, in 2000 de  Organisatie voor 
Veiligheid Slijpmaterialen, oSa e.V., opge-
richt.

Aan het oSa handelsmerk herkent de gebrui-
ker kwaliteitsproducten.

Voor de fabrikant en de handelaar betekent dit 
een verminderd  aansprakelijkheidsrisico, een 
voordeel ten op zichte van producten zonder 
dit handelsmerk en het staat tevens  garant 
voor het leveren van  kwaliteitsproducten.

In het kader van uw  interne Kwaliteitsmanage-
ment systeem,  controleert de fabrikant dat 
strikte  verplichtingen  worden nageleefd en 
uitsluitend  hoogwaardige producten gefabri-
ceerd en verkocht worden.

De organisatie voor de veiligheid van slijp-
middelen oSa e.V. bevestigt deze ons 
zelf opgelegde plicht door het wereldwijd 
 ondersteunde oSa beeldmerk aan leden ter 
 beschikking te stellen.

Wat betekent oSa?
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Klingspor
Schuur- en slijptechnologie

Klingspor B.V.
 
Dr. Nolenslaan 157
6136 GM Sittard
Nederland

Tel. +31(0)464 00 88 27
Fax +31(0)464 00 71 62
Mail info@klingspor.nl
Web www.klingspor.nl

Klingspor N.V.
 
Klein Dalenstraat 45
3020 Herent
België

Tel. +32(0)16 53 53 10
Fax +32(0)16 53 53 20
Mail info@klingspor.be
Web www.klingspor.be

/klingsporbenelux

/company/klingspor-benelux/

/klingsporbenelux

/klingspor_ag


