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Váš prodejce: Nářadí pro truhláře/stoláře

Mistrovská kolíkovačka D6 – 8 – 10 Wolfcraft
4640000

Obj.č.:
4640000

512,-

Univerzální rychlá kolíkovačka pro rohové, T a ploché spoje pro dřevěné kolíky
6, 8 a 10 mm pro šířku prkna 12 - 30 mm balení: dvojitý blistr
 

Univerzální kolíkovací set Wolfcraft 3750000

Obj.č.:
3750000

1 195,-

Jednoduše  upnout,  vrtat,  kolíkovat  -  bez
měření a značení
• pro dřevěné kolíky 6, 8 a 10 mm
• pro šířku prkna 12 - 30 mm
• pro všechna spojení dřeva
• obsah: 1 x kolíkovací přípravek 2-dílný 1 x vrták do dřeva, ø 8 mm 1 x
hloubkový doraz, ø 8 mm 40 x dřevěné kolíky, ø 8 mm
• balení: dvojitý blistr

 

Undercover Jig souprava Wolfcraft 4642000

Obj.č.:
4642000

1 108,-

Skryté spojení šrouby
Ve 3 jednoduchých krocích máte rychlé, přesné a stabilní spojení materilálu.
S Udercover Jig vyvrtáte přesné otvory v materiálu, spojíte oba obrobky
vruty do dřeva a máte přesné a pevné spojení!
• rohové spojení
• T-spojení
• spojení na plocho
• spoje na pokos
• měření síly desky je možné přímo na přístroji
• přednastavení tloušťky pro všechny běžné desky (min. 12 mm)
• obsah: 1 x Undercover Jig 1 x stupňovitý vrták, HSS, ø 9,5 mm, 180 mm 1
x hloubkový doraz, ø 9,5 mm 1 x šestihran - klíč, SW 3 1 x bit šroubováku,
Pozidriv PZ 2, 150 mm 10 x krytky otvorů po šroubech, vysušené bukové
dřevo 10 x šrouby do dřeva, 4 x 25 mm 10 x šrouby do dřeva, 4 x 30 mm 10
x šrouby do dřeva, 4 x 40 mm 10 x šrouby do dřeva, 4 x 60 mm
• v plastovém kufru EAN:4006885464209
   
 

Univerzální úhelník Wolfcraft 5205000

Obj.č.:
5205000

353,-

k  měření,  rýsování  a  značení,  na  poloměry,  kruhy  a  miskové  závěsy,
vyměnitelný  doraz  pro  přesnou práci  na  hranách  a  na  plochách  po  obou
stranách obrobku,  provedení:  plochý úhelník,  stupnice  úhloměru,  paralelní
rýsovací jehla, rýsovací šablona, úhlový doraz: 90°, raster: 32 mm
 

Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO  100-150
WOLFCRAFT  3030000

Obj.č.:
3030000

608,-

Kvalitní pásovina zajistí vysokou a dlouhotrvající upínací sílu. Velmi lehké
uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky.Rozsah upínání: 150
mm. Rozsah roztažení:  210 -  410 mm .Snadné přestavení  na rozpěrnou
funkci  jen  stisknutím  tlačítka.Jednoduché  zacházení  a  jistější  držení
ergonomické rukojeti s protiskluzovým pásem.Posuvný držák šetří obráběný
předmět a slouží jako podložka. Drážka v krytce čelisti pro jistější upínání
kulatých předmětů.Rovnoměrně a až do konce svěrky rozdělená upínací síla
díky velké upínací ploše a extrémnímu vyložení 100 mm.Záruka 5 let

 

Jednoruční  svěrka  EHZ  PRO  100-300
WOLFCRAFT  3031000

Obj.č.:
3031000

637,-

Kvalitní pásovina zajistí vysokou a dlouhotrvající upínací sílu.Velmi lehké
uvolnění upínací síly díky optimálnímu působení páky.Rozsah upínání: 300
mm.Rozsah roztažení: 210 - 560 mm .Snadné přestavení na rozpěrnou funkci
jen stisknutím tlačítka.Jednoduché zacházení a jistější držení ergonomické
rukojeti s protiskluzovým pásem. Posuvný držák šetří obráběný předmět a
slouží  jako podložka.Drážka v  krytce čelisti  pro jistější  upínání  kulatých
předmětů.Rovnoměrně a až do konce svěrky rozdělená upínací  síla  díky
velké upínací ploše a extrémnímu vyložení 100 mm.Záruka 5 let

 

Accumobil – mobilní vrtací pomůcka Wolfcraft
4685000

Obj.č.:
4685000

299,-

žádný  prokluz  vrtáku  na  hladkých  plochách  díky  gumovému  nárazníku,
polohovací  čáry  pro  přesné vrtání,  integrovaná V –  drážka k  bezpečnému
upnutí kruhových materiálů, 5 přesných vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky o
průměru 4, 5, 6, 8 a 10 mm
 

Univerzální fréza na dřevo Wolfcraft 3001000

Obj.č.:
3001000

757,-

k drážkování, rýhování a profilovému frézování, včetně: 1 x štěrbinová fréza
průměr 35 x 2,5 mm
 

Adaptér  a  spojka  k  jednoruční  svorce  EHZ
EASY a EHZ PRO Wolfcraft 3038000

Obj.č.:
3038000

346,-

Praktický adaptér pro ruční svorky Wolfcraft, jednoduše a rychle spojí 2
svěrky dohromady a umožní práci s většími formáty.

 



Přídavná  svěrka  k  jednoručním  svěrkám
Wolfcraft  EHZ  EASY,  EHZ  PRO  3037000

Obj.č.:
3037000

369,-

Doplnění  k  svorkám  Wolfcraft,  umožňuje  vyvinout  tlak  do  pravého  úhlu.
Upínací síla 30 kg.

 

Wolfcraft SZ80-450 šroub.svěrka 3612000

Obj.č.:
3612000

611,-

Držadlo s ergonomickou formou a neklouzavým povrchen - tímto zajišťuje
optimální  přenos  síly,  pozinkované  vřeteno  s  trapézovým  závitem  pro
optimální  přenos  síly,  zvláště  praktická  při  lepení  klihem:  nová  upínací
geometrie  nabízí  ploché  vyložení  na  upínací  horní  straně  jako  i  na
90°přesazení na zadní straně, další zvláštní využití, žádné sklouznutí nebo
samovolné uvolnění: rýhované hrany se starají o bezpečnou aretaci, žádné
zdeformování  upínacího posuvu ani  při  velkém rozsahu díky hodnotným,
pozinkovaným dutým profilům. Vyložení 80 mm, upínací rozsah 450 mm.
ELN1106
 

Wolfcraft FZ60 svěrka pružinová plast 60mm
3631000

Obj.č.:
3631000

90,-

Pohyblivé  upínací  čelisti  se  přizpůsobí  obrobku,  V-drážka  k  upnutí
kruhového materiálu, upínací rozsah 60 mm. ELN1117
 

Wolfcraft  Úhlový  magnetický  držák  bitů
4688000

Obj.č.:
4688000

648,-

Kompaktní 90° převod, k vrtání a šroubování na úzkých místech. Jednoduché,
praktické řešení, které je raz dva připraveno k použití. Stroj: akumulátorový
šroubovák, rozměr přes hrany pouze 52 mm, včetně bitu 25 mm, převod s
kuličkovým ložiskem, pravý a levý chod, max. 400 RPM, max. 13 Nm.ELN1167
 

Wolfcraft Forstner-vrták + pomůcka L=90mm
O35mm 8728000

Obj.č.:
8728000

410,-

Sada k vrtání děr pro závěsy. Obsah: 1 x Forstnerův vrták, průměr 35 mm, 1
x pomůcka při značení, plastová, k preciznímu označení vrtacích bodů pro
miskové závěsy a excentrické spojovací kování o průměru 26 a 35 mm, délka:
90 mm, stopka: průměr 10 mm. ELN1248
 

Wolfcraft  Předvrták  a  záhlubník,  stopka
šestihran  2544000  průměr  3,2-12  mm

Obj.č.:
2544000

276,-

Wolfcraft  Předvrták  a  záhlubník,  stopka  šestihran  2544000  EAN:
4006885254404 pro dřevo, plasty, neželezné kovy šestihranná stopka 1/4"
pro rychlou výměnu nástroje v držácích bitů vrtá a zahlubuje v jednom
pracovním kroku díky nastavitelnému hloubkovému dorazu perfektní  pro
sériové vrtání, vždy stejná hloubka zapuštění provedení: se záhlubníkem, s
nastavitelným hloubkovým doraze pro šrouby se zápustnou hlavou ? 4 - 5
mm
 

Wolfcraft Seřezávač hran 4300000

Obj.č.:
4300000

157,-

Wolfcraft  Seřezávač  hran  4300000  EAN:  4006885430006  k  ořezání  hran
přečnívající dýhy čistě řeže také tvarované hrany
 

Wolfcraft 3D úhelník 5208000

Obj.č.:
5208000

158,-

3D  úhelník  Pro  měření  a  přenášení  rozměrů  na  trojrozměrné  obrobky
Nastavení se pro úhly 45 ° a 90 °, další stupnice úhlu 0 - 90 ° jednoduchá
měřicí  stupnice,  může  být  použita  jako  rozprostření  pro  paralelní  linky
Integrované vrtací měřidlo pro určení průměru vrtáku
EAN: 4006885520806
 

Wolfcraft  adaptér  pro  skládací  metry  –
značkovač 5221000

Obj.č.:
5221000

158,-

Značkovač pro skládací metry Změní komerčně dostupný skládací metr na
měřidlo se značkovačem Středící kolík pro kreslení kruhů Vysoce kvalitní
2dílný plastový design
EAN: 4006885522107
 

Wolfcraft adaptér pro skládací metry – vnitřní
měření 5223000

Obj.č.:
5223000

190,-

Wolfcraft adaptér pro skládací metry – vnitřní měření 5223000
EAN: 4006885522305
 

Wolfcraft  AH  45-90  děrovka  nastavitelná
?45-90 5977000

Obj.č.:
5977000

786,-

pro  řezání  různých  průměrů  během  rekonstrukce  a  vnitřní  prácích,
nastavitelné ve třech krocích: uvolněte, synchronizujte a upevněte; jemné,
čisté řezy přes materiály na sádrokartonu EAN 4006885597709
 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Aktuální informace o produktech najdete na www.wolfcraftcz.cz
Kde nakoupit produkty Wolfcraft?
Seznam prodejců zde : www.wolfcraftcz.cz/kde-koupit/
Změna cen vyhrazena


