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Strug ciesielski Festool PL 245 E

Szlifierka elektryczna MIRKA® DEROS Kapówka KGS 254 I Plus METABO

Ukośnica Virutex TM33W

Narzędzie zapewnia bezpieczne prowadzenie dzięki idealnemu rozmieszczeniu 
uchwytów i długiej stopie struga. Cechuje je idealna regulacja głębokości skrawa-
nia za sprawą ruchu obrotowego w uchwycie dodatkowym.

MIRKA® DEROS (Direct Electric Random Orbital Sander) to pierwsza szlifierka elektryczna z silnikiem 
bezszczotkowym. Jest to najlżejsza, jednoczęściowa elektryczna szlifierka dostępna na rynku. Jej waga 
to 1 kg, co w połączeniu z niewielkimi gabarytami ułatwia manewrowanie szlifierką. 

Pilarki do cięcia kątowego i ukośnego - klasa LTX z funkcją posuwu służą do cięcia drewna, powlekanych 
paneli i tworzyw sztucznych, gwarantują bezproblemowe cięcia kątowe, ukośne i docinanie.

Jest to wyjątkowo precyzyjna ukośnica przenośna wyposażona w węglikową tar-
czę tnącą 48Z o średnicy 300 mm. Cechuje ją duży zasięg cięcia - do 160x95 mm lub 
200x45 mm (gdy tarcza jest ustawiona pionowo na 0°).

Ręczny strug ciesielski Festool PL 245 
E z turbo wyrzucaniem wiórów to peł-
ne wykorzystanie szerokości struga-
nia dzięki dokładnemu prowadzeniu 
za pomocą ułożyskowanej rolki opo-
rowej. Umożliwia doskonały wyrzut 
wiórów, zapewniający pełny widok 
obrabianego elementu dzięki urzą-
dzeniu turbo wydmuchowemu. Pro-
sta manipulacja przy fazowaniu be-
lek odbywa się za pomocą  wpustu V 
w stopie nabiegowej. Jest to komfor-
towe urządzenie, które dzięki zastoso-
waniu układu elektronicznego SSB ce-
chuje: łagodny rozruch, stała prędkość 
obrotowa i zabezpieczenie przeciąże-
niowe oraz wyposażenie w hamulec 

Urządzenie zaprojektowano bez zewnętrznego za-
silacza i jest ono zasilane napięciem 230V. MIRKA® 
DEROS wyposażona została w funkcję płynnego 
rozruchu oraz mechaniczny i elektryczny hamulec. 
Wygodny włącznik-regulator pozwala na regula-
cję obrotów do wcześniej ustalonego poziomu. Ob-
roty można regulować w zakresie 4000-10000 obr./
min. Dzięki bardzo wydajnemu silnikowi o mocy 
350 W, szlifierka MIRKA® DEROS posiada wystarcza-
jącą moc, by wykonać każdą pracę. Moc silnika pod 
dużym obciążeniem można porównać do urządzeń 
wyposażonych w silniki 500W. Szlifierka utrzymuje 
stałą prędkość obrotową nawet przy dużym nacisku. 
Symetryczna konstrukcja pozwala na pracę zarów-
no prawo-, jak i leworęcznym operatorom, a przedłu-
żona obudowa umożliwia również uchwyt oburącz. 
Zastosowanie zamkniętej konstrukcji zapobiega do-
stawaniu się pyłu do silnika oraz elektroniki.
Standardowo MIRKA® DEROS jest wyposażona 
w nowy typ na-
kładki szlifier-
skiej, posiadający 
centralny wylot 
powietrza. Funk-
cja ta poprawia 
cyrkulację po-
wietrza i tym sa-
mym zwiększa 
zdolność odpro-
wadzania pyłu 

Kapówkę cechuje wydajny, mocny silnik in-
dukcyjny oraz przenośna i trwała konstrukcja. 
Urządzenie posiada stół obrotowy z ciśnienio-
wego odlewu aluminiowego z precyzyjną regu-
lacją położeń kątowych prawo/lewo do 47°/60°. 
Pochylanie głowicy może odbywać się od 0° do 
45°. Kapówka wyposażona jest w system Quick 
zapewniający beznarzędziową 
wymianę tarczy. Urządzenie 
posiada innowacyjny 2-punk-
towy system odsysania wiórów 
oraz laser do dokładnego wy-
znaczania linii cięcia. Istnieje 
możliwość regulacji głębokości 
cięcia. Regulacja stołu obroto-
wego prawo/lewo możliwa jest 
w zakresie 60°/47°, natomiast 
regulacja głowicy prawo/lewo 
to 46°/22,5°.
Maksymalne wymiary przed-
miotu obrabianego przy 90°/ 90° 
to 90 mm x 305 mm, z kolei przy 
45°/ 45° to 54 mm x 214 mm. Po-
wierzchnia odkładcza urządze-
nia to 1000 x 360 mm. Liczba ob-
rotów na biegu jałowym wynosi 
4500/min. Kapówka wyposażo-
na jest w piłę tarczową 254 x 30 
mm. Moc znamionowa urządze-
nia to1,8 kW. Napięcie zasilania 
wynosi 230 V. Wymiary urządze-

Tłok gazowy, system powolnego 
rozruchu i podwójne przełożenie 
za pomocą pasków napędowych, 
bez hałasu z przekładni, gwaran-
tują wysoki komfort i wpływają na 
zwiększoną precyzję cięcia oraz ja-
kość pracy.
Ukośnica TM33W jest wyposażo-
na w opatentowany hamulec tar-
czy, zatrzymujący ją kilka sekund 
po wyłączeniu urządzenia. System 
bezpieczeństwa w postaci obwo-
du elektrycznego chroni urządzenie 
przed niepożądanym uruchomie-
niem na wypadek skoków napię-
cia. Jest on również odpowiedzial-
ny za funkcję powolnego rozruchu, 
bez gwałtownych zrywów, co zapo-
biega awariom pasków napędowych 
oraz silnika. Bezpieczeństwo pra-
cy zapewnia także całkowita osłona 
ostrza tarczy i dysze do podłączenia 
odciągu. 
Płynne opuszczanie piły odbywa się 
dzięki nowemu, mocnemu tłokowi 
gazowemu.
Nowy stolik górny to większa po-
wierzchnia do cięcia równoległego. 
Zasięg cięcia ustawiany jest w za-
kresie od 0 do 55mm. Zainstalowana 
w urządzeniu frontowa miarka uła-
twia pracę. Istnieje możliwość do-

wybiegowy. 
Strug ciesielski Festool PL 245 E słu-
ży do wygładzania powierzchni oraz 
chropowatych krawędzi cięcia na bel-
kach, do zwężania krokwi w zasięgu 
widzenia. Sprawdzi się również w ści-
naniu krawędzi belek poprzez wpust V 
w stopie nabiegowej.  
Szerokość strugania maks. - 245 mm;  
Moc znamionowa - 2300 W;  
Głębokość strugania regulowana - 0-3 
mm;  
Obroty na biegu jałowym - 13000 
min-1;  
Ciężar - 15,7 kg.  

Cena sugerowana: 8180,00 zł netto

z centralnego obszaru nakładki.
Dzięki doskonałej ergonomii, niskiej wadze i gabary-
tom zbliżonym do szlifierek pneumatycznych, MIR-
KA® DEROS może je z powodzeniem zastępować, 
zapewniając podobny komfort pracy przy nawet 
10-krotnie mniejszym zużyciu energii elektrycznej.
MIRKA® DEROS produkowana jest w kilku warian-
tach. Dla średnicy nakładki 150 mm dostępne sko-
ki to 5,0 mm (DEROS 650CV) oraz 2,5 mm (DEROS 
625CV). Przy średnicy nakładki 125 mm (DEROS 
550CV) skok wynosi 5,0 mm. Interesującą propozy-
cją jest zestaw DEROS 5650CV sprzedawany w wyso-
kiej jakości kontenerze plastikowym. Zestaw zawie-
ra szlifierkę DEROS o skoku 5,0 mm oraz nakładki 150 
mm i 125 mm, które można zamiennie stosować.
Urządzenie objęte jest gwarancją 2 lata + 1 rok po za-
rejestrowaniu zakupu na stronie www.mirka.pl.

Cena detaliczna szlifierki z 1 nakładką: 1600 PLN netto.

nia: 930 x 690 x 590 mm (dł. x szer. x wys.). Ka-
pówka waży 32,5 kg.
W wyposażeniu standardowym znajduje się pi-
ła tarczowa z 60 zębami przemiennymi z węgli-
ków spiekanych, lewe i prawe poszerzenie stołu, 
worek na pył, ścisk mocujący materiał obrabiany 
i króciec redukcyjny.

montowania opcjonalnej prowadni-
cy do cięcia pod kątem.
Ukośnica jest wyposażona w pre-
cyzyjny laser przymocowany bez-
pośrednio do tarczy tnącej odwzo-
rowujący linię cięcia. Uruchamia 
się on automatycznie, gdy włącza-
my ukośnicę. Laser posiada wyłącz-
nik na wypadek pracy na stoliku 
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górnym.
Ergonomiczny uchwyt z regulacją 
wysokości zapewnia bardzo komfor-
tową pozycję do pracy. 
Ukośnica w standardowym wypo-
sażeniu posiada profesjonalną, wę-
glikową tarczę tnącą 48 Z o średni-
cy 300 mm, prowadnicę do cięcia 
na długość oraz klucze serwisowe. 
Wymiana tarczy tnącej odbywa się 
bardzo łatwo dzięki przyciskowi 
blokującemu.
Cena promocyjna: 2199,00 zł netto
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