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UUSI
WOODCARVER
GOLD
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Ideaali työkalu kaikille puutyöntekijöille,
rakennusmiehille, veneenrakentajille ja
tee-se-itse-miehille.

Erittäin nopea ja tehokas, mutta samalla
erittäin jouheva ja hienojälkinen!

Toimii puulle, lastulevylle, vanerille, kipsille, muoveille ja alumiinille. 
Huom! Ei rauta, teräs, lasi, kivi, tiili, klinkkeri eikä betoni.

Jos olet tekemässä remonttia ja haluat jyrsiä uria puuhun sähkö-
johtoja, sähköputkia, vesijohtoputkia varten tai haluat poistaa
liimaa, silikonia tai maalia veneestäsi, autostasi tai huonekaluistasi, 
niin woodcarver on paras, nopein ja tarkin tapa tehdä se.

Se toimii joka suuntaan, ylös ja alas, oikealle ja vasemmalle ja
ennenkaikkea, se on turvallinen!

Kiinnittyy helposti kaikkiin kulmahiomakoneisiin. Turvasuoja pölyn-
poistoliitännällä takaa turvallisen ja pölyttömän työskentelyn myös 
sisätiloissa.



halkaisija 115 mm
reiän halkaisija 22 mm

materiaali hiiliteräs
karkaisutapa plasmanitraus
kovuus 62 Rockwell

max kierrosluku 11000 kierr/min
max jyrsintäsyvyys 30 mm
leveys 8 mm

EU hyväksyntä BG-testattu
hyväksyntä nro 172-001

Huom!
Käytä aina silmät kokonaan
suojaavia suojalaseja ja
teräsuojaa!

Oikeus teknisiin muutoksiin
varataan.

 Woodcarver Gold 48,00 €
kaikentyyppisille (sis. alv 22 %
kulmahiomakoneille = 8,66 €)

 Timanttiviila 20,00 €
6,5 mm / 4,8 mm / 4,0 mm (sis. alv 22 %
  = 3,61 €)

 Profipack 60,00 €
Woodcarver + (sis. alv 22 %
timanttiviila = 10,82 €)

 Työkalut €

  (sis. alv 22 %   =                             €)

TEKNISET TIEDOT KÄTEISKUITTI
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Oikea pyörimissuunta

Teroitus (max. kierrosluku 
3000 kierrosta/min.)
Teroitus pienen purupiikin ja
ison ohjainterän välistä.
Teroituskohtia 3 kpl terän
molemmin puolin.

Väärä pyörimissuunta
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Aika ja paikka:

        /         20

Tilatessa hintoihin lisätään lähetys- ja käsittelykulut 9,80 eur/lähetys.

Kaindl ®


