OFERTA SPECJALNA*
AKCESORIA DLA STOLARZY
Cyfrowy kątomierz

DAF-001

Cyfrowy kątomierz jest wielofunkcyjnym urządzeniem pomiarowym. Prosty w obsłudze, posiadający wyświetlacz LCD oraz różne poziomy
pomiaru. Zakres pomiaru kątomierza wynosi 0 - 220° z dokładnością do 0,05°; dodatkowo w obudowie znajduje się poziomica, zwiększająca dokładność
pomiarów. Kątomierz DAF-001 posiada funkcję blokady ostatniego pomiaru, wskaźnik stanu baterii oraz samoczynny wyłącznik, gdy kątomierz nie jest
używany przez dłuższy czas. Wytrzymała i lekka obudowa aluminiowa, pozwala na pracę w każdych warunkach.

Symbol

Wymiary

Zakres

Dokładność

Cena netto

DAF-001

265mm x 50mm x 25mm

±0-360°

0,05°

159,70 zł

Cyfrowy wskaźnik nachylenia

DAG-001
Cyfrowy wskaźnik nachylenia to niewielkich rozmiarów
wodoodporny kątomierz, który pozwala na określenie kąta
nachylenia w zakresie ±180° z dokładnością do 0,1°. Kątomierz
wyposażony jest w magnes, dzięki któremu przywiera do
wszystkich żelaznych powierzchni co ułatwia pomiar nachylenia
pił np. w ukośnicach. Wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania,
po 5 minutach kątomierz samoczynnie się wyłącza.

Symbol

Wymiary

Zakres

Dokładność

Cena netto

DAG-001

51mm x 51mm x 33mm

±180°

0,1°

137,00 zł

Cyfrowy miernik wysokości

DHG-001
Możliwość pionowego i poziomego pomiaru. Dzięki
stabilnym ramionom możliwy jest dokładny pomiar bezpośrednio
na maszynach lub obrabianym materiale. Urządzenie wyposażone
jest w śrubę blokującą skale, która wyrażona jest w milimetrach
i calach. Magnesy umieszczone na stopkach znacznie ułatwiają
posługiwanie się narzędziem.
Rozdzielczość ekranu: 0.05mm/0.002in
Zasilanie:
bateria CR2032 3V
Czas pracy baterii:
>1500h

Umieść wskaźnik na płaskiej powierzchni i ustaw “0” na wyświetlaczu.

Umieść wskaźnik na narzędziu.

Włóż igłę i ustaw “0”.

Symbol

Wymiary

Zakres

Dokładność

Cena netto

DHG-001

5-5/8” x 3x15/16” x 29/32”

0~80mm (0~3in), Igła: 0~50mm (0~2in)

±0.1mm (±0.004in)

137,00 zł

Przycinarka do krawędzi

DET-001
Strugarka ręczna przycinająca jednocześnie obie strony
panelu. Nałóż przycinarkę na obrabiany materiał, ściskając końce
narzędzia ustal odpowiedni   zakres cięcia pomiędzy 13mm a
40mm następnie przesuń w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Przycinarka wyposażona jest w wysokiej jakości noże z hartowanej
stali, które w razie zużycia można wymienić.

Symbol

Zakres cięcia

Cena netto

DET-001

od 13mm do 40mm

43,00 zł

Szablon do łączenia blatów

CMT650
Precyzyjny
i
solidny
szablon
CMT650
wykonany z materiału fenolicznego, o grubosci 12mm.
Zaprojektowany specjalnie do przycinania i perfekcyjnego
łączenia blatów o szerokości od 420mm do 650mm.
Kąt połączenia może wynosić 45° lub 90°. Możliwe jest
również przycinanie kątowe w celu uzyskania zewnetrznych
łuków. Szablon zaprojektowany jest do pracy z frezarkami
górnowrzecionowymi (frezy proste do 12mm średnicy).
Bardzo łatwy sposób zamocowania, dzieki widocznym
odnośnikom na szablonie. Oznaczenie te ułatwiają
i  przyśpieszają pracę.
Wykonaj połączenie w 15 min.
Połączenie blatu pod kątem 45°

Połączenie blatu pod kątem 90°

Symbol

Cena netto

CMT650

442,50 zł

Uniwersalny przyrząd do wiercenia pod zawiasy
Innowacyjny przyrząd CMT333, posiadający głowicę z trzema wrzecionami, do wiercenia pod najbardziej popularne
systemy zawiasów tzn Grass, Blum, Mepla, Salice, Hettich, Würtch oraz pod zawiasy okienne. Nadaje się do stosowania na
wiertarkach pionowych (stacjonarnych) jak i ręcznych.

Do stosowania z wiertarkami
ręcznymi

CMT333

CMT333-4595

CMT333

Do zastosowania na wiertarkach
stołowych.

Ø35

45

Ø8

9,5
CMT333-4595
pod system Blum 45/9,5

Symbol

Cena netto

CMT333 + CMT333-4595

zestaw  =   1013,00 zł

Szablon do wiercenia
Uniwersalne urządzenie do wiercenia zaprojektowane w celu dokładnego i wydajnego dyblowania elementów mebli.
Urządzenie pomaga uzyskać wysoką precyzję i wydajność pracy. Otwory rozmieszczone są w odstępie 32mm, co jest zgodne
z normą euro dla dyblowania maszynowego. Urządzenie do dyblowania zaprojektowano dla wierteł CMT i trzpienia 8mm,
wykonanych z materiału HW, zamocowanych do specjalnego złącza do wiecenia.

CMT656

UNIKALNE ROZWIĄZANIE

Nasze unikalne rozwiązanie umożliwia
wiercenie otworów przy użyciu urządzenia
bez ryzyka uszkodzenia krawędzi tnącej,
co dzieje się w klasycznych urządzeniach
do dyblowania, gdzie wiertło przechodzi
przez stalową tuleję.

Dokładne otwory
Zdejmowane ograniczniki końcowe
Ergonomiczne ręczne pokrętła
Dokładny i płaski profil wykonany z duraluminium

Samocentrująca złączka do wiercenia CMT400-1

Symbol

Opis

Cena netto

CMT656

Uniwersalny szablon do wiercenia otworów, długość 656 mm

683,70 zł

CMT400-1

Samocentrująca złączka do wiercenia

178,50 zł

Profesjonalny zacisk krawędziowy
Uchwyt ten może być używany jak prowadnica do piły taśmowej, wiertarki pionowej lub jako dodatkowe prowadzenie na stole
frezarskim. Nowy zacisk CMT „dwa w jednym” pozwala na używanie go zarówno jako prowadnicy jak i zacisku trzymającego element
roboczy. Dostępny w trzech różnych rozmiarach. Dzięki nisko profilowym zaciskom, możliwe jest dokładne cięcie, frezowanie i rowkowanie.
Ponadto, zacisk może być używany jako prowadnica na stole frezarskim lub na wiertarce pionowej.  Mocny zacisk trzyma element na całej
jego długości bez możliwości przesunięcia. Możliwość użycia dodatkowych akcesoriów pozwoli na bardziej wszechstronną pracę.

PGC

Widok z góry

Miarka

Profil “T”

Widok z dołu

Dźwignia blokady

Symbol

Wymiary

Cena netto
118,40 zł

PGC-24

610mm

PGC-36

915mm

147,40 zł

PGC-50

1270mm

173,50 zł

KUPUJĄC JAKOŚĆ OSZCZĘDZASZ!

Dystrybutor:

MADE IN
ITALY

* Informacje zawarte w niniejszej reklamie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
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