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Przede wszystkim wyró nia si  sk a-
dem. Nie jest zwyk ym szybko cie-
raj cym si  wiert em. Wykonane 

jest ze specjalnej stali ze specyfikacj  AISI 
(American Iron Steel Institute) – A322/
G5140) odpornej na zginanie, skr canie 
i cieranie. W sk ad wchodzi równie man-
gan, który zwi ksza udarno  oraz natu-
raln  twardo  stali, chrom zapewniaj -
cy wi ksz  odporno  na cieranie, a tak e
krzem, który korzystnie wp ywa na spr y-
sto , twardo  i wytrzyma o  stali. 

Ko cówka wiert a to jego najwa niej-
sza cz . Musi by  wykonana ze specjal-
nego materia u. Jest nim w glik spieka-
ny tzw. widii, która jest wykorzystywana 

m.in. w górnictwie naftowym. Zwi ksza 
ona pr dko  skrawania. Praca odbywa 
si  przy niewielkich wibracjach, co idzie 
w parze z cichym wierceniem.

Innowacj  s  te cztery kraw dzie tn -
ce, ten kszta t zapobiega zakleszczeniu si
wiert a w zbrojeniu. Centruj ca ko ców-
ka zapewnia precyzj  pracy. Poczwórna 
spirala skutecznie i szybko odprowadza 
urobek z otworu. Dzi ki temu znacznie 
zmniejsza opory tarcia wewn trz otwo-
ru, a co za tym idzie zmniejsza si  zu y-
cie spirali.

Wiert o MesserSchmith znacznie ró ni 
si  od innych, zwyk ych wierte . Technika 
wykonania, sk ad, budowa – to wszyst-
ko zapewnia now  jako  pracy, a przede 
wszystkim zdecydowanie wi ksz  wytrzy-
ma o  w porównaniu do konkurencyj-
nych produktów.

Schmith to marka, która oferuje wysokiej 
jako ci narz dzia przeznaczone zarówno 
do drobnych prac domowych, ogrodowych, 
jak i tych przeznaczonych do u ytku prze-
mys owego. Nasze narz dzia znajdziecie 
Pa stwo w dobrych sklepach narz dzio-
wych w ca ej Polsce oraz w naszym sklepie 
internetowym www.schmith24.pl

MesserSchmith w ród wierte  czyli czym powinno 
charakteryzowa  si  wiert o do betonu?
Wydawa  by si  mog o, e
wiert a do betonu to zwyk e
produkty, które niczym si
nie wyró niaj . Nic bardziej 
mylnego. Aby wiert o s u y o na 
d ugo i dobrze si  sprawowa o
musi spe nia  szereg wymaga
i by  wykonane ze specjalnych 
materia ów. Firma Schmith 
Polska S.A. stan a na wysoko ci 
zadania, wykorzystuj c
zaawansowan  niemieck
technologi  wyprodukowa a
wiert o SDS MesserSchmith, 
niezwykle wytrzyma e i trwa e. 
Dla takiego wiert a nie ma misji 
niemo liwych.

Schmith Polska S.A. 
ul. Szkolna 3, 83-130 Kulice 

www.schmith24.pl 
www.schmithpolska.pl
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