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Husqvarna, Graphite nowości

NOWOŚCI

GraphIte

StruG 59G679
Producent elektronarzędzi zaprezentował strug o mocy 910 W. Solidna aluminiowa stopa 
urządzenia pozwala na standardowe struganie o szerokości 82 mm i głębokości od 0 do 

3,5 mm oraz na struganie wgłębne do głębokości 16 mm. Dzięki regulacji głębokości rzeź-
bienia możemy mieć pełną kontrolę nad wykonywaną pracą. Strug posiada również rowek 
w kształcie litery V, który pozwala na wygodną obróbkę krawędzi. Komfort pracy zapewnia 
system odprowadzania pyłu oraz możliwość regulacji kierunku wyrzutu wiórów na prawą 

bądź lewą stronę. Dla bezpieczeństwa pracy strug został wyposażony w blokadę przypadko-
wego włączenia i nakładkę antypoślizgową na głównej rękojeści.

Oprac. mp n

huSqvarNa 

pIlarka mOdel 450e
Z okazji 50-lecia pilarek Husqvarna wprowadziła nowy produkt 

– jubileuszową wersję pilarki Husqvarna 450e. Posiada ona 
wyjątkowe logo na prowadnicy. Husqvarna 450e jest dostępna  
w sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju - każdy, kto ją 

zakupi, otrzyma jubileuszową  czapeczkę oraz wyjątkowy pokro-
wiec na swoją pilarkę.   

- Husqvarna 450e  to jedna z naszych najlepszych pilarek. Jest 
dopasowana do potrzeb zarówno okazjonalnych użytkowników, 

jak też doświadczonych pilarzy. Posiada wiele nowoczesnych 
i funkcjonalnych rozwiązań, które czynią ją jedną z najpopular-

niejszych pilarek Husqvarna - powiedział  Lars Hagberg, product 
manager z firmy Husqvarna.

Oprac. mp n

Dane techniczne: 
u Pojemność skokowa  50,2 cm³
u Moc  2,4 kW/ 3.2 KM
u Ciężar bez urządzenia tnącego  5,1 kg
u Zalecana długość prowadnicy  13-20”

pilarka 
huSqvarNa 450e
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nowości  Topex, würth

tOpex

BezprzeWOdOWy pIStOlet 
klejOWy 42e512
Nowy pistolet klejowy Topex gotowość do pracy osiąga w zaledwie pięć 
minut od podłączenia do prądu. Po osiągnięciu temperatury roboczej 
pracujący ma możliwość nanoszenia spoiwa przez kolejne 10 minut. 
Brak przewodu i wydajność na poziomie 20g/min. pozwala na bardzo 
wygodną i efektywną pracę. 

Stacja dokująca/podstawka pistoletu wchodząca w skład zestawu 
zaopatrzona została w zbiorniczek na skapujący podczas rozgrze-

wania klej. Dzięki temu użytkownik uniknie kłopotliwego 
usuwania zabrudzeń spowodowanych przez gorące spo-

iwo. Urządzenie współpracuje z wkładami klejowymi 
o średnicy 11 mm.

Oprac. mp n

Würth

WIertarkO-Wkrętarka
akumulatOrOWa 10.8v  BS 10-a  
Poręczna wiertarko-wkrętarka do wiercenia i wkręcania, szczególnie przydatna monterom, instalatorom oraz dekarzom. 
Zestaw zawiera 30-minutową ładowarkę i dwa akumulatory litowo-jonowe 10.8 V. 
Wysokiej jakości dwubiegowa przekładnia zdolna jest przenosić znaczne momenty obrotowe podczas pracy. 
Elektroniczna regulacja obrotów i 20 stopniowe sprzęgło to doskonałe dopasowanie momentu do procesu wkręcania. 
Uchwyt szybkozaciskowy z hamulcem wybiegowym zapewnia szybką i sprawną wymianę wierteł lub bitów. 
Wykładzina antypoślizgowa na rękojeści - dzięki niej dłoń nie ślizga się podczas pracy. Dioda oświetla miejsce wkręcania. 
Całość jest dostarczana w walizce z tworzywa.
Oprac. mp n

 

Dane techniczne: 
u Obroty regulowane - 1/2 bieg  

0-400/1100 obr/min 
u Max. średnica wiercenia  

w drewnie  19 mm 
u Max. średnica wiercenia  

w stali  10 mm 
u Max. średnica wiercenia  

w aluminium  13 mm 
u Max. moment obrotowy  

(twarde)  30 Nm 
u Max. średnica śruby  

- wkręcanie  7 mm 
u Regulowany  

moment obrotowy  0,1-7,0 Nm 
u Zakres uchwytu  

wiertarskiego  1.0 -10.0 mm 
u Wymiary  210x175x60 mm 
u Pojemność akumulatora  1.3 Ah 
u Ciężar z akumulatorem  1.1 kg

Wiertarko-wkrętarka 
BS 10-a


