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Artyku  promocyjny

Podstawowymi zadaniami szlifierki k towej 

jest ci cie oraz szlifowanie metalu, blachy, ka-

mienia oraz elementów ceramicznych. Czasami 

szlifierka k towa nazywana jest powszechnie 

„gumówk ”.

Przy wyborze szlifierki nale y pami ta  po-

wy sze czynno ci szlifierka k towa mo e wy-

kona  ma o precyzyjnie „zgrubnie". Do dok ad-

niejszego szlifowania czy ci cia nale y wybra

pi  ta mow  lub szlifierk  ta mow  lub oscy-

lacyjn .

Podstawowy parametr to rednica tarczy. 

W Polsce najbardziej popularne s  tarcze o red-

nicach 115; 125 i 230 mm. Do prac domowych 

najcz ciej kupujemy tarcz  115 mm. Prace re-

montowe czy budowlane wymagaj  tarcz 125 

i 230 mm. Oczywi cie im wi ksza rednica tym 

wi ksza jest moc szlifierki. Wahaj  si  one od 

450 do 2600 Watt. 

Kupuj c szlifierk  wybierzmy tak  r koje

która najbardziej odpowiada do wykonywa-

nej przez nas pracy. Ma e szlifierki mog  by

trzymane jedn  r k  – wtedy kupujemy ma-

szyn  z krótkim korpusem. Wtedy atwo mo-

emy ni  operowa  przy drobnych szlifowa-

niach Je li g ównie trzyma  b dziemy dwoma 

r kami to zakupmy maszyn  z d ug  r koje ci .

Standardowym wyposa eniem ka dej nawet naj-

mniejszej szlifierki k towej jest dokr cana do-

datkowa r koje . Przy du ych maszynach r -

koje  mo e by  typu zamkni tego aby chroni

r k  u ytkownika przed przypadkowymi ude-

rzeniami w elementy obok pracy.

Ciekawym rozwi zaniem jest ob-

racana r koje , która u atwia ci -

cie materia ów znajduj cych si

pod nogami u ytkownika. 

Prawie wszystkie szlifierki k -

towe wyposa one s  w blokad  wrzecio-

na, umo liwiaj c atwiejsze i szybsze mon-

towanie. 

Opcjonaln  funkcj  jest elektroniczna regu-

lacja pr dko ci, pozwalaj ca dobra  j  do od-

powiedniego materia u. Dzi ki temu mo na 

na przyk ad unikn  nadpalania blachy pod-

czas ci cia. 

Du e szlifierki mog  by  wyposa one tak-

e w „ agodny start” i system antywibracyjny. 

Pierwsza funkcja ogranicza pr d rozruchu i po-

zwala na powolne uruchomienie szlifierki o du-

ej mocy tak aby nie wy czy y si  wy czni-

ki w instalacji elektrycznej oraz aby nie zosta a

ona wyrwana z r ki u ytkownika. 

System antywibracyjny montowany w r koje-

ci pozwala ograniczy  m cz ce wibracje pod-

czas d ugotrwa ej pracy. 

Du e i profesjonalne szlifierki posiadaj  tak-

e hamulec, który szybko zatrzymuje tarcz  po 

wy czeniu silnika oraz uk ad antyprzeci e-

niowy, który chroni maszyn  przed przegrza-

niem silnika. 

Akcesoria do szlifierek 
k towych 
Podstawowym akcesorium s  tzw. tarcze korun-

dowe do ci cia o grubo ci od 1 mm przy rednicy 

115 mm do 3,2 mm przy rednicy 230 mm oraz 

do szlifowania o grubo ciach 6 i 8 mm. Korund 

jest to tlenek glinu, bardzo twardy i trwa y mate-

ria . Tarcze szlifierskie mog  by  proste lub wy-

puk e. Wypuk a budowa pomaga w pracy w trud-

no dost pnych miejscach. Osobn  kategoria s

tarcze do stali nierdzewnej (INOX).

Do szlifierki mo emy zamocowa  tarcze dia-

mentowe do ci cia innych ni  metal materia ów 

(np. kamie  czy ceramika). 

Kolejnym akcesorium do szlifierek s  szczotki 

druciane s u ce do oczyszczania powierzchni 

metalowych lub usuwania farby z drewna. 

Przy zastosowaniu spe-

cjalnego dysku elastycz-

nego mo emy szlifierk  pra-

cowa  przy u yciu kr ków fibrowych. Dzi ki 

ich elastycznej budowie, kr ki fibrowe DWT 

przylegaj  blisko obrabianej powierzchni co 

przyczynia si  do zwi kszenia efektywno ci 

i zmniejsza czas pracy. S u  do wyrównywa-

nia zniekszta conych powierzchniach w mate-

ria ach takich jak metal i drewno. Kr ki fibro-

we mog  by  pokryte tlenkiem glinu z ywic

syntetyczn . Charakteryzuj  si  trwa o ci  i wy-

trzyma o ci . Przeznaczone do pracy ze stal ,

eliwem ale tak e drewnem. Odpowiednie do 

prac zgrubnych jak i wyko czeniowych oraz 

do usuwania rdzy (pomocne w auto serwisach). 

Kr ki cierne pokryte korundem cyrkonowym 

z ywic  syntetyczn . Przeznaczone do szlifo-

wania wysokiej jako ci stali pokrytej pow okami 

galwanicznymi. Nawet w trudnych zadaniach 

przy pracy ze szlifierkami k towymi, charak-

teryzuj  si  trwa o ci  w porównaniu z inny-

mi ciernymi materia ami.

Stosuje si  tak e tarcze listkowe lub tzw. „la-

melkowe” pokryte papierem ciernym z elektro-

korundem lub cyrkoni . S u  do szlifowania 

drewna, stali, eliwa oraz spoin spawalni-

czych.

W razie pyta  prosimy dzwoni  pod numer 

telefonu 22 643 30 63.

Szlifierka k towa jest najcz ciej kupowanym elektronarz dziem. Jest ona 

przydatna zarówno w przydomowym warsztacie jak i w pracy zawodowej.

Firma DWT posiada w swoim asortymencie 26 modeli szlifierek k towych. 

Spo ród nich mo na wybra  narz dzie odpowiadaj ce potrzebom zarówno 

amatora jak i profesjonalisty.

Kupujemy szlifierk  k tow  DWT

HANMAR

ul. Dereniowa 52

02-776 Warszawa

tel. 22 643 30 63, 22 775 26 03

www.hanmar.pl

info@dwt.pl
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