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WHEN SIZE MATTERS

NanoBits

FESTOOL® שקענים למקדחות
שקעני וידיה עם קנה המותאם לתפסניות פסטול

השקענים והאביזרים הנלווים של 
WPW משלימים את כלי הקידוח 

המקוריים של פסטול החסרים 
שקעני וידיה )מתק״ש(. 

השקענים המקצועיים ביותר לחיבורי 
עצים ולדקים

שקעני וידיה עם מעצור עומק מתכתי עם מיסב
יצירת קדח מכין לברגים ושקע עבור ראשי 

הברגים חיונית למניעת סדקים ולאחיזה חזקה 
לאורך זמן. מעצור העומק הייחודי מפסיק 

להסתובב במגע עם הלוח ואיננו שורט אותו. 

ניתן לכוון את עומק הקידוח ואת עומק השקע.

שקענים חסכוניים עם מעצור עומק מסתובב
שקעני וידיה מתכווננים מקצועיים   

יצירת קדח מוביל להברגת ברגי עץ ושקע 
קוני לראש הבורג בעומק הרצוי. 

איך למנוע את קלקול הדלת בקידוח צירים?
מקדח צירים 35ממ עם מעצור עומק מתכוונן
המעצור מונע את האפשרות לחדור עמוק מדי. 

כלים לבוני גיטרות
סט למדרגות קטנות 

השימוש העיקרי הוא עבור התקנת 
״ביינדינג״ בגיטרות ולעבודות אומנות 

שונות בעץ. 
עם החלפת המיסבים ניתן לייצר מדרגות 
מ 1ממ ועד 5.5ממ בקפיצות של 0.5ממ. 

בקטלוג WPW תמצאו כלים נוספים 
לבוני גיטרות. 

משימה בלתי אפשרית?  עכשיו כבר כן! 
נתבים )רוטרים( ישרים עם מיסב עליון במידות קטנות  

לראשונה, סדרת כלים עם מיסב בקוטר הקנה ואף קטן ממנו.
מאפשר ליצור צורות מורכבות בעזרת שבלונות המחייבות 

שימוש בכלים בקוטר קטן. 

המיסב המוביל גדול מדי? מסתבר שהגודל כן קובע?
סדרת כרסומי ה״ננו״ של wpw היא הפתרון.

נתבים )רוטרים( חדשניים עם מיסב תחתון בקוטר 4.8ממ
חפש בקטלוג של WPW את הלוגו NB ותגלה עולם חדש של 

אפשרויות עיבוד צורות שונות בפינות חדות ובחריצים צרים. 

WPW ייצור כלי חיתוך מקצועיים כבר 60 שנה. 
כלים ופתרונות יצירתיים וייחודיים לקידוח וכרסום.  
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סדרת כלים חדשה לעיבוד ״קוריאן״ ותחליפיו
כלים עם 2-4 להבים ומיסבים מיוחדים

®Corian הוא חומר שפותח ע״י חברת דו-פונט ומשמש 
כמשטח דמוי שיש במטבחים וביישומים אחרים. 

הכלים מצוידים במיסבים עם שרוול ״דלרין״ להקטנת 
החיכוך על מנת למנוע פגיעה בפני  השטח. 

נתבים )רוטרים( ישרים וצורתיים עם 3 - 4 להבים
טיב השטח המעולה המתקבל משימוש בכלים אלה מייתר את 

הצורך בשיוף וליטוש. 
מומלץ מאד בעבודה עם חומרים ועצים קשים.  

צריך להקציע או ליישר שטח בעצים או בלוחות?

לקטלוג המוצרים

כרסומי שטח מולחמים עם 3-4 להבים 
מתאימים לשימוש ב CNC ליישור לוח הבסיס. 

מתאים גם להקצאת עצים אקזוטיים כאשר פעולה 
זאת נדרשת לפני עיבודם. 

הכלי שלך קצר מדי? יש פתרון!
מאריך עם תפסנית לכלי חיתוך קצרים מדי. 

 מתאים מאד גם ל CNC וגם לרוטרים. 
מאפשר גישה לעומקים גדולים. 

סט רב תכליתי הכולל משורית, ציר ומיסבים 
מיסב עילי ובורג נעילה שאיננו בולט מהמשורית 

מאפשרים גישה למקומות בעייתיים. 
המיסבים השונים מאפשרים לחרוץ בעומקים 

שונים בעזרת רוטר. 
הכלי מתאים מאד גם ל CNC עם הסרת המיסבים. 

נדרשים חריצים בעומקים שונים ובקרבת משטחים?

יותר להבים - 
חיתוך וגימור משופרים 

קיצור זמני עיבוד והארכת 
חיי הכלי. 

סדרת כלי יהלום מצופים
כרסומים ונתבים עם חירוץ לפינוי השבבים

לעיבוד פיברגלס וחומרים מרוכבים. 
רצוי לעבד עם נוזל קירור.

סדרת כלי יהלום PCD איכותיים לעיבוד עץ
כרסומים ספיראליים לחיתוך עליון ותחתון בו זמנית

 P.)Point to Point( CNC מיועדים בעיקר למכונות
מבנה הכלי )Up and Down( מותאם לחיתוך מושלם בעיבוד 

לוחות מצופים משני הצדדים.  
אורך חיי הכלים יכול להגיע לפי 30-40 מכלי וידיה מולחמים 

מקבילים. יעילים מאד בעיבוד חומרים קשים, MDF, לוחות 
מצופים ועצים קשים.


