
ELEKTRONARZ DZIA DWT DO CI CIA DREWNA

Szwajcarska marka elektronarz dzi DWT zaprezentowa a nowe modele uko nic

oraz pilarek tarczowych do ci cia drewna i materia ów drewnopodobnych.

Planuj c zakup maszyny do pracy w drewnie musimy odpowie-

dzie  sobie na kilka pyta :

 do jakich prac b dziemy je wykorzystywa ?

 w jakim materiale b dziemy pracowa ?

 jak cz sto b dziemy ich u ywa ?

Takie pytania warto zada  sprzedawcy w specjalistycznym sklepie. 

Umo liwi to dobranie odpowiedniego elektronarz dzia i zapobiegnie 

ewentualnym problemom powsta ym w wyniku z ego doboru modelu 

do rodzaju przewidzianych prac. W marce DWT posiadamy:

Uko nice DWT to elektronarz dzia przeznaczone do szybkiego, 

dok adnego i precyzyjnego uko nego ci cia elementów drewnianych, 

które s  cz sto wykorzystywane w stolarstwie, meblarstwie oraz de-

karstwie. Niektóre z modeli posiadaj  laser, umo liwiaj cy precyzyjne 

wskazanie miejsca ci cia, co wp ywa na wysok  dok adno  i efektyw-

no  pracy. Uko nice z funkcj  posuwu zapewniaj  wi kszy zakres 

ci cia ze wzgl du na ich g owic  tn c , która porusza si  wzd u  rów-

noleg ych prowadnic na podwójnych o yskach kulkowych. Szeroka 

obustronnie rozszerzalna podstawa z mocowaniem urz dzenia jest 

zaprojektowana w celu lepszego umocowania materia u. Dodatkowo 

u ycie specjalnych tarcz umo liwia ci cie innych materia ów, takich jak 

aluminium oraz plastik. Oferujemy uko nice o mocy 1200, 1600 oraz 

1800 W. Nowatorskim modelem jest KGS18-255 K, który czy w so-

bie trzy ró ne funkcje: uniwersalne narz dzie do ci cia o du ej mocy 

oraz po czenie pi y sto owej i uko nicy. Zatem przeznaczona jest do 

wszystkich rodzajów prac wyko czeniowych. Zmiana funkcji pomi dzy 

uko nic  i pi  sto ow  jest szybka i atwa oraz nie wymaga dodatko-

wych narz dzi. Firma Hanmar oferuje w swojej ofercie, a  9 ró nych 

modeli uko nic DWT charakteryzuj cych si  ró nymi funkcjami i para-

metrami technicznymi.

Pilarki tarczowe DWT to doskona e po czenie niskiej wagi, po-

r czno ci i mocnego silnika. Pozwalaj  na precyzyjne, szybkie liniowe 

oraz uko ne ci cia w drewnie, panelach, deskach, kantówkach oraz 

materia ach. Regulacja g boko ci ci cia umo liwia robienie naci

w celu uzyskania dok adnego ci cia w drugim podej ciu. Regulacja 

k ta w pilarce k towej zapewnia precyzj  oraz mo liwo  ustawienia 

wszystkich wymaganych ci  pod dok adnym k tem. K t nachylenia 

ustawia si  na skali za pomoc  zacisków. Podstawa maszyny ma so-

lidn  konstrukcj  i zapewnia bezpieczn  prac  podczas precyzyjnego 

ci cia. Oferujemy pilarki o mocy 1200 oraz 1800 W. Firma Hanmar 

oferuje w swojej ofercie 4 modele pilarek tarczowych DWT charakte-

ryzuj cych si  ró nymi parametrami technicznymi. 

Nowatorskie rozwi zania techniczne wykorzystane w naszych 

egzemplarzach sprawi , i  praca nimi stanie si atwa i przyjemna.

Na wszystkie elektronarz dzia DWT udziela 4-letniej gwarancji.
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