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Artyku  promocyjny

Planuj c zakup szlifierki musimy odpowiedzie

sobie na kilka pyta :

do jakich prac b dziemy j  wykorzystywa ?

jak cz sto b dziemy jej u ywa ?

jaki jest okres gwarancyjny?

gdzie mie ci si  najbli szy punkt serwiso-

wy?

gdzie dokupi  niezb dny osprz t?

Takie pytania warto zada  sprzedawcy w spe-

cjalistycznym sklepie. Umo liwi to dobranie 

odpowiedniego elektronarz dzia i zapobiegnie 

ewentualnym problemom powsta ym w wyni-

ku z ego doboru maszyny do rodzaju przewi-

dzianych prac. 

Szlifierki jak sama nazwa wskazuje s u  do 

szlifowania powierzchni za pomoc  akcesoriów 

takich jak papiery cierne ró nego typu. W marce 

DWT posiadamy elektronarz dzia, takie jak:

Szlifierka typu delta jest u ywana do szli-

fowania ma ych powierzchni. U ycie papieru 

ciernego o ró nej granulacji pozwala obrabia

ró ne materia y, takie jak: drewno, plastiki, far-

by, lakiery oraz osi ga  doskona ej jako ci po-

wierzchnie. Kompaktowa i ergonomiczna budo-

wa oraz mo liwo  obs ugi 

jedn  r k  sprawia, e pra-

ca jest bardziej komforto-

wa. Szlifierka typu delta 

doskonale nadaje si  do pra-

cy w trudno dost pnych miej-

scach. Moc nominalna modelu 

ESS-120 to 120 W natomiast powierzchnia szli-

fuj ca to 98 × 60 mm.

Por czna i atwa w obs udze szlifierka oscy-

lacyjna ESS szlifuje na zasadzie powtarzaj ce-

go si  ruchu po krzywej p yty ciernej. Niski 

poziom wibracji i ha asu wp ywa na komfort 

pracy. Zintegrowany uk ad odsysa i kieruje py

bezpo rednio do worka. Redukuje to st enie 

py u w powietrzu i zapobiega gromadzeniu si

go w miejscu pracy. 

Mo liwe jest pod-

czenie odkurza-

cza do urz dzenia 

poprzez specjalny 

adapter. Mi kki 

uchwyt oferu-

je u ytkowni-

kowi dodatkow  wygod . Talerz szlifierski wypo-

sa ony jest w specjalne otwory do odprowadzania 

py u. Mocowanie na rzepy zapewnia bezpiecz-

n , szybk  i atw  wymian  akcesoriów szlifier-

skich. Regulatorem pr dko ci mo na ustawi

pr dko  oscylacji niezb dnej do osi gni cia po-

danego rezultatu w szlifowanej powierzchni. 

Szybko  oscylacji mo e by  ustawiana w czasie 

pracy maszyny. Ergonomiczna budowa zapewnia 

u ytkownikowi komfortow  prac . Moce tych 

szlifierek wahaj  si  od 120 do 320 W, gdzie sil-

nik o du ej mocy wp ywa na efektywno  pra-

cy. Powierzchnia szlifuj ca to 90–182 mm lub 

113–228 mm.

Szlifierki mimo rodowe EX zwane s  tak-

e  eksentrycznymi ze wzgl du na wykonywa-

ny ruch p yty szlifuj cej. Jest to po czenie  ru-

chu oscylacyjnego z obrotowym. Zalet  ruchu 

ekscentrycznego jest brak powtarzalno ci ruchu 

ziarna na szlifowanym materiale, co daje dobre 

efekty pracy. Wybór i u ycie papieru ciernego 

o ró nych granulacjach daje u ytkownikowi 

kontrol  nad powierzchni  takich materia ów

jak: drewno, plastik, 

farby, lakiery, 

itd. Podobnie 

jak w szlifier-

kach oscyla-

cyjnych jest 

tu zintegro-

wany uk ad odsy-

sa i kieruje py  bez-

po rednio do worka, dzi ki 

czemu redukowane jest st enie py u w powie-

trzu. Dodatkowa r czka pozwala na bezpieczn

prac  obur cz. Mi kki uchwyt zapewnia u yt-

kownikowi wygod  obs ug . Talerz szlifierski 

wyposa ony jest w specjalne otwory do odpro-

wadzania py u. Regulator pr dko ci kontroluje 

wibracje niezb dne do osi gni cia po danego 

rezultatu w szlifowanej powierzchni. Poziom 

wibracji mo e by  ustawiany w czasie pracy 

maszyny. Mocowanie na rzepy zapewnia bez-

pieczn , szybk  i atw  wymian  akcesoriów 

polerskich bez specjalnych narz dzi. Moc tych 

szlifierek to 380 W, natomiast ekscentryczno

2 mm. Pr dko  obrotowa bez obci enia: 6000–

13 000 obrotów/minut .

Szlifierki ta mowe stosowane s  do wszyst-

kich zgrubnych szlifowa , które wymagaj  wy-

sokiego tempa usuwania materia u na du ych 

powierzchniach. Regulacja pr dko ci (w zale -

no ci od modelu np. BS-900VS) pozwala dostoso-

wa  pr dko  do szlifowanego materia u. Ta my 

cierne o ró nej granulacji wykorzystywane s

do ró nych powierzchni. D wigniowy system 

mocowania papieru ciernego zosta  zaprojek-

towany by atwo i wygodnie wymienia  pasy 

cierne. W modelach tych podobnie jak w szli-

fierkach oscylacyjnych i mimo rodowych wy-

st puje zintegrowany uk ad odsysa. Regulator 

pr dko ci kontroluje szybko  przesuwu ta my 

ciernej do osi gni cia po danego rezultatu 

w szlifowanej powierzchni. Pr dko  przesu-

wu mo e by  ustawiana w czasie pracy maszy-

ny. Optymalne ustawienie pr dko ci wyklucza 

przeci enia. ruba regulacyjna na przednim 

wa ku pozwala precyzyjne ustawienie ta my 

ciernej. Moce tych szlifierek to 650 oraz 900 W. 

Pr dko  przesuwu ta my waha si  od 200 do 

320 m/min.

Na wszystkie elektronarz dzia firma DWT daje 

4 lata gwarancji. W razie pyta  prosimy dzwo-

ni  pod numer telefonu 22 775 26 03.

Serwisy naprawcze znajduj  si  w dwudzie-

stu miejscach w ca ej Polsce. Szegó y na stro-

nie www.dwt.pl

Szlifierki mimo rodowe, oscylacyjne oraz ta mowe s  wszechstronnymi 

i funkcjonalnymi elektronarz dziami do obróbki powierzchni. Szeroki wybór 

niezawodnych maszyn tego typu oferuje marka DWT.

Kupujemy szlifierk  DWT

HANMAR

ul. Dereniowa 52

02-776 Warszawa

tel. 22 643 30 63, 22 775 26 03

www.hanmar.pl

e-mail: info@dwt.pl
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