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História spoločnosti Arbortech

S priateľským pozdravom

Kevin Inkster 
výkonný riaditeľ

Spoločnosť Arbortech začala svoju činnosť v 
Nannupe, malej obci v juhozápadnej Austrálii, 
kde sme moja žena Kristine a ja viedli život v 
alternatívnom štýle. Na naše živobytie sme si 
zarábali ako vodiči školského autobusu, ako aj 
mechanickými opravami a prácou s drevom. 
Držali sme sa pritom jednoduchej filozofie, že 
ten, kto vykonáva prácu, ktorú má rád, je v nej 
vždy úspešný. Došiel som k presvedčeniu, že 
nikto nemôže pochopiť niekoho, kto sa oddane 
venuje svojej práci, pretože ten takto v každom 
prípade sleduje svoje vlastné ciele.

Vynálezy boli odjakživa jednou z mojich vášní, a 
preto je väčšina mojich nástrojov na spracovanie 
dreva výsledkom experimentovania. Keď sme 
v roku 1988 založili spoločnosti Arbortech, aby 
sme s výrobkom „Woodcarver Blade“ dosiahli 
svoj prvý úspech na trhu, sľúbili sme si, že 
budeme ďalej sledovať túto filozofiu a obracať 
sa na ľudí, ktorým ich práca prináša rovnakú 
radosť.
A tak došlo k tomu, že naše výrobky vyvíjajú, 
vyrábajú a distribuujú v Austrálii ľudia, ktorí 
majú radi nástroje. Náš personál samozrejme 
disponuje formálnou kvalifikáciou, ale naši 
zamestnanci preukazujú svoju spôsobilosť 
najlepšie svojim nadšením a zanietením, ktoré 
sa odzrkadľuje vo všetkých našich výrobkoch. 
Naším cieľom je vyrábať zaujímavé výrobky, 
ktorých používanie bude prinášať radosť a ktoré 

budú z hľadiska svojho výkonu a bezpečnosti 
podstatne lepšie ako existujúce výrobky. 
Došiel som k poznaniu, že vynaliezanie je 
jednoduchšou časťou celého procesu, zatiaľ 
čo prenášanie konceptov z prototypu na 
výrobok, zvlášť pre malý podnik so sídlom v 
Perthe, jednom z najodľahlejších miest sveta, je 
podstatne náročnejšie. Ale presne to je našou 
úlohou a preto som názoru, že firma Arbortech 
je doteraz mojím najlepším vynálezom.
V čom teda spočíva tajomstvo značky 
Arbortech? Vo vášni, ktorou sledujeme svoje 
sny.
U nás v spoločnosti Arbortech sme presvedčení, 
že každý z nás má v sebe kreatívnu stránku. 
Vidieť, ako naše výrobky vzbudzujú kreativitu 
našich zákazníkov, prináša uspokojenie a 
inšpiruje nás k novým výrobným nápadom.

Pokiaľ ešte nie ste plný nápadov na svoj ďalší 
drevený projekt, chcem by som vás pozvať na 
našu webovú stránku, kde sa s vami podelíme o 
projektové myšlienky, tipy a triky a o zaujímavé 
výrobky. Alebo nám môžete ukázať fotografie 
svojich projektov na našej facebookovej stránke 
alebo na Instagrame.

Ďakujem za vašu dôveru v spoločnosť Arbortech 
a dúfam, že aj vy budete mať dlhé roky radosť z 
našich výrobkov.

Naše výrobky 

vyvíjajú, vyrábajú a distribuujú 
v Austrálii ľudia, ktorí majú radi 

nástroje
“

“
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Frézovacie kotúče z radu výrobkov TURBO 
pasujú na každú štandardnúuhlovú brúsku 100 

mm, 115 mm a 125 mm a umožňujú kontrolované 
ručné frézovanie. Najväčším a najefektívnejším 

frézovacím kotúčom v rade je TURBOPlane, zatiaľ 
čo TURBOShaft je ideálny pre menšie detailné 

práce.

Mini Grinder a Power Chisel sa predávajú ako 
kompletné nástroje, to znamená, že sú už 

namontované na vysoko kvalitnom motore a nie sú 
k dispozícii ako nadstavce pre iné uhlové brúsky. 

Týmto spôsobom môžeme zaistiť, aby boli nástroje 
dokonale zladené.

Complete 

T O O L S

Ball Gouge je sféricky tvarovaný brúsny nadstavec, 
ktorý dokáže rýchlo vyrábať duté, malé, konkávne 

povrchy v projektoch spracovania dreva. 
Bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval 
mimoriadnu kontrolu, vyváženosť a výkon pri 

ručnom tvarovaní dreva a pri vyrezávaní.

Ball Gouge

Industrial Woodcarver je vysoko kvalitný ručný 
frézovací kotúč, ideálne sa hodí na veľké uberanie 

v tvrdom dreve. Trade Blade je univerzálny 
kotúč na rezanie, ale možno ho používať aj na 

tvarovanie.

Excentrická obrysová brúska je nadstavec 
uhlovej brúsky, vyvinutý špeciálne na brúsenie 

voľne tvarovaných zaoblení a komplexných 
obrysov. Pružný brúsny tanier sa prispôsobuje 
obrobku bez toho, aby sa zarezával do okraja.

Industrial
BLADES

NEW
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Sortiment Nástroj Brúsenie Hlboké 

profily
Detailné 

tvarovanie

Hrubé 

tvarovanie

Hladenie Práca so 

šablónami

TURBO PlaneTM

Mini TURBOTM

TURBO ShaftTM

Ball Gouge

Mini Grinder

Power Chisel

Contour 
Random 
Sander

Industrial 
Woodcarver

Tuff Cut

Ball Gouge

Complete 

T O O L S

Industrial
BLADES

Nájdite si svoj nástroj
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Arbortech TURBOPIane™ je univerzálny frézovací kotúč 
určený na obrábanie dreva, pomocou ktorého možno 
vyrábať rôzne tvary, profily a prevedenia. Je vhodný 
na výrobu veľkých rovných plôch, ale aj na použitie v 
uhloch pre ploché rezy pri jemnom obrábaní, hobľovaní a 
tvarovaní.

Usporiadanie rezných hrán vytvára hladký povrch a vyžaduje 
len minimálne dobrúsenie.
Rezné hrany z tvrdokovu zaručujú dlhú živostnosť aj pri 
najtvrdších druhoch dreva, jednoduché ostrenie diamantovým 
pilníkom.

Vynikajúca kontrola, vyváženosť a bezpečnosť (žiadne rezy 
mimo)

Výkonné vyrezávanie v tvrdých a mäkkých drevách
Rýchle a ručné tvarovanie, hobľovanie a odihlovanie

Pri použití naplocho ideálny pre ploché povrchy a pri použití v 
ostrejšom uhle ideálny pre konkávne a konvexné tvary

Pre vysokú presnosť sa môže používať aj s vedeniami a 
šablónami

Pre uhlové brúsky so štandardnými veľkosťami 100 mm,115 mm 
a 125 mm.

Na video.. 

bit.ly/turbo_plane

TURBO Plane™

0      1      2       3      4     5

TurboPlane
AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 

IND-FG-400
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Vyskúšal som mnoho iných 

nástrojov, ale musím otvorene 

povedať, že TURBOPlane™ je 
pre mňa prekvapením. Páčia sa 
mi jeho pekné, hladké prevedenia 

v porovnaní s ryhovaním a 

žliabkovaním iných  
frézovacích kotúčov. 
Vince Austin - umelec a sochár

Neuveriteľne výkonný výrobok! 
Môžem s ním veľmi dobre 
pracovať a som absolútne 

nadšený. Vďaka nástroju 
Arbortech TURBOPIane™ je 
práca bezpečnejšia a aj pri 
vysokom vyťažení jednoduchšia.
Stan Ceglinski - majiteľ podniku na 
spracovanie dreva Billmudgel 
Wood Working Company

Ručné tvarovanie 

Poškrabaný povrch Vyhladený povrch

Odihlovací kotúc

Porovnanie prevedení:

Hladenie guľatiny “

“

“

“
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Arbortech Mini TURBO™ predstavuje revolúciu v oblasti 
spracovania dreva tvarovaním. Možno ho používať priamo 
na Arbortech Mini GrinderTM alebo s dodaným rozširovacím 
adaptérom na uhlovej brúske. Tento nástroj sa ideálne hodí 
na ručné práce, pre vysokú presnosť sa ale môže používať 
aj s vedeniami a šablónami. Umožňuje teraz realizovať 
tvary a rezy, ktoré boli doposiaľ nemožné. Táto súprava je 
optimálne vhodná na stredne veľké modelovacie práce od 
začiatku až do konca.

Hlboké vnútorné profily
Hladké povrchy, ktoré vyžadujú iba minimálne dobrúsenie 
Presné obrábanie

Obmedzený bočný presah zaručuje vyššiu bezpečnosť
Výborne sa hodí na ručnú výrobu konkávnych a konvexných 
tvarov

Vymeniteľné rezné hrany z tvrdokovu

Predĺžená životnosť vďaka možnosti otáčania rezných hrán
Pre vysokú presnosť sa môže používať aj s vedeniami a 
šablónami

Pre uhlové brúsky so štandardnými veľkosťami 100 mm,  
115 mm a 125 mm.

Mini TURBOTM

Na video.. 

bit.ly/mini_turbo

MIN-FG-500

0      1      2       3      4     5

Mini Turbo

AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 
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Obsah súpravy Mini TURBOTM:

•  Frézovací kotúč Mini TURBOTM 

•  Rozširovací adaptér 

•  Mosadzný adaptér 

•  4 vybrané brúsne kotúče 
•  Kľúč Torx 
•  Montážne diely 

Práca so šablónami Presné obrábanie 

Hlboké vnútorné profily 

Ručné tvarovanie 



TURBO ShaftTM 
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TURBOShaft™ je doplnkom radu výrobkov Arbortech 
TURBO, ktorý ale možno používať tiež ako samostatný 
nástroj. TURBOShaftTM bol vyvinutý pre ručné detailné 
frézovacie práce a spája v sebe efektivitu s mimoriadnou 
kontrolou nástroja.
TURBOShaftTM je vybavený vymeniteľnými reznými 
doštičkami z tvrdokovu, ktoré poskytujú vynikajúci výkon 
a dlhú životnosť – aj pri obrábaní najtvrdších druhov 
dreva. Pomocou nastaviteľného hĺbkomera možno úplne 
jednoducho nastavovať hĺbku frézovania. Jedinečná nová 
technológia TURBOShaftTM je univerzálnym doplnkom 
nástrojového vybavenia každého spracovateľa dreva. 
Náradie pre ručné detailné tvarovanie a frézovanie otvorov

Rýchle frézovanie písmen – ručne alebo pomocou šablóny
Hlboké a úzke profily
Súčasné hladenie vďaka špičke stopky
Opracovanie ťažko dostupných miest
Excelentná kontrola a bezpečnosť
Vymeniteľné rezné hrany z tvrdokovu
Pre vysokú presnosť sa môže používať aj s vedeniami a 
šablónami

Pasuje na uhlové brúsky 100 mm, 115 mm a 125 mm

Na video.. 

bit.ly/turbo_shaft

IND-FG-500

0      1      2       3      4     5

Turbo Shaft

AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 



Dodávka obsahuje: 
•  1x TURBOShaftTM 

•  2x rezné doštičky z karbidu volfrámu 
•  1x nastaviteľný hĺbkomer 
•  1x kľúč Torx 

11www.arbortechtools.com

Frézovanie písmen Detailné tvarovanie 

Práca so šablónami 
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Ball Gouge je sféricky tvarovaný brúsny nadstavec, ktorý dokáže 
rýchlo vyrábať duté, malé, konkávne povrchy v projektoch 
spracovania dreva. Bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval 
mimoriadnu kontrolu, vyváženosť a výkon pri ručnom tvarovaní 
dreva a pri vyrezávaní.

Tento guľovitý nôž s priemerom 30 mm sa výborne hodí na rezanie 
hladkých dutín do drevených lyžíc a malých misiek a je určený 
pre malé až stredné sochárske práce. Ball Gouge so svojou 
technológiou Anti-Grab pomáha zabrániť zarytiu nástroja. Keď sa 
pohybuje po drevenej ploche, vyskakuje hladko von, čím dosahuje 
podobné textúry ako dláto. Disponuje jedinečným kruhovým 
nožom, ktorý bol navrhnutý tak, aby sa ostril aj počas používania, 
čo predlžuje životnosť noža a poskytuje optimálnu hodnotu a 
trvanlivosť.

Hladké konkávne povrchy, ideálne na vyrezávanie hladkých dutín do 
lyžíc a malých misiek

Jednoduché vydlabávanie a podrezávanie

Vytváranie pekných textúr, podobných ako pri použití dláta, na 
drevených povrchoch

Technológia Anti-Grab pomáha zabrániť zarytiu nástroja Ball Gouge 

Samoostriaca čepeľ, ktorá je zároveň otočná a vymeniteľná, pre 
optimálnu hodnotu a trvanlivosť

Dimenzované pre mimoriadnu kontrolu, vyváženosť a výkon

Upnutie na štandardných uhlových brúskach 100mm (4“) a 115mm (4 ½”)

BAL.FG.2000

0      1      2       3      4     5

Tuff Cut
AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 

Ball Gouge

NEW

Na video.. 

bit.ly/ball_gouge
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Obsah súpravy Ball Gouge:
• 1x Ball Gouge
• 1x kľúč Ian

Hladké konkávne povrchy Vydlabávanie a podrezávanie

Ručné tvarovanie/textúry podobné ako pri použití dláta



14

Mini Grinder

Keď ide o optimálnu kontrolu, dobrú viditeľnosť 
a univerzálnosť
Mini Grinder je najuniverzálnejším elektrickým nástrojom 
na spracovanie dreva na trhu. Tento nástroj s jednoduchou 
obsluhou ponúka od hrubého obrábania až po najjemnejšie 
detaily všetky možnosti spracovania dreva, pričom jeho 
jedinečný tvar umožňuje vynikajúcu viditeľnosť.

Ručné frézovanie pomocou uhlovej brúsky Stredné až jemné 
obrábanie

Ideálny pre stredný úber dreva a detailné tvarovanie

(misky, busty, vyrezávanie reliéfov, drevené skulptúry, totemy, 
mäkký kameň, odstraňovanie škárovacej hmoty z dlaždíc atď.)
Jednoduché použitie
Veľmi dobrá kontrola
Dodáva sa s ergonomickou uhlovou brúskou so štíhlou 
rukoväťou Veľký výber frézovacích kotúčov 50 mm na 
rozmanité účely použitia

Na video.. 

bit.ly/mini_grinder Complete 

T O O L S

0      1      2       3      4     5

Mini Grinder
AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 

MIN-FG-300



Výrobky a príslušenstvo
Mini-Grinder Power Tool 

Elektrický nástroj 710 W, štyri rôzne 
brúsne kotúče a náhradný kotúč
Číslo tovaru: MIN.FG.300

Mini-Grinder Blades (50mm)

• 2x kotúče s možnosťou ostrenia
• Hĺbka rezu 10 mm
• Z kalenej ocele
• Šírka rezu 3 mm
• Ostrenie pomocou pilníka 4 mm 

Číslo tovaru: MIN.FG.001

Mini-Grinder Industrial Blade (50mm)

• 2 rezné hrany z tvrdokovu
• Hĺbka rezu 10 mm
• Šírka rezu 4 mm
• Ostrenie pomocou diamantového 
pilníka
Číslo tovaru: MIN.FG.012

Mini-Grinder Sanding Pads (50mm) 

• Brúsne kotúče 50 mm
• Naskrutkujú sa priamo na Mini-Grinder
• Brúsne kotúče 40, 60, 80, 120 
Číslo tovaru: MIN.FG.006 - 011

Mini-Grinder Diamond Blade (50mm)

• Vhodné na rezanie alebo brúsenie 
dlaždíc, kameňov a väčšiny výrobkov z 
murivových materiálov

• Vhodné na ostrenie a brúsenie s

• Tvrdokov

Číslo tovaru: MIN.FG.016
Okrem toho ponúkame od ostriacich pilníkov až po súpravu adaptérov široký 
výber d’alšieho príslušenstva a náhradných dielov. Presnejšie údaje nájdete v 
objednávkovom formulári na našej webovej stránke.

15www.arbortechtools.com
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Ako drevorezbár 
pracujem už 25 rokov a 

nástroje Arbortech používam od 
tej doby, čo sa na trhu objavil 
prvý frézovací kotúč Arbortech. 
Mám rád tieto nástroje, sú 

jednoducho najlepšie, aké 

môžem na trhu dostať.
Flint Edwards, sochár

““

Gratulujem spoločnosti 
Arbortech k dizajnu 

a výrobnej kvalite týchto 
vynikajúcich výrobkov.
Bishwa Oaks, sochár

“

“
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Na video.. 

bit.ly/power_chisel Complete 

T O O L S

0      1      2       3      4     5

Power Chisel
AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 

PCH.FG.300

Dokonalý nástroj pre spracovateľa dreva
Power Chisel je najlepším priateľom spracovateľa dreva. 
Vediete dláto jednoducho v požadovanom smere a práce 
prenecháte motoru. Power Chisel je vhodný na všetky 
práce, pri ktorých sa inak používa normálne kladivo a dláto. 
S jeho použitím je však práca bezpečnejšia a rýchlejšia. 
Nástroj Power Chisel je pri používaní taký bezpečný a 
jednoduchý, že sa ideálne hodí pre každého, od detí až po 
profesionálov.

Ručné vysekávanie pomocou vysekávacieho dláta Detailné 
a komplexné práce

Všetky práce, ktoré sa inak vykonávajú kladivom a dlátom
Ideálne sa hodí na detailné práce (písmena, línie, zvýraznenia 
atď.)
Jednoduché používanie Veľmi vysoká bezpečnosť
Dodáva sa s ergonomickou uhlovou brúskou so štíhlou 
rukoväťou
Jednoduchý zaklikávací systém pre výmenu dláta Široký 
sortiment vysoko kvalitných dlát

Power Chisel
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Power Chisel predstavuje pre spracovanie dreva 
podstatný pokrok a dokáže podstatne viac ako všetky 

iné výrobky, ktoré som doteraz vyskúšal.  
Tento výrobok zatieňuje všetky ostatné!“
Brian, drevorezbár a spoluvydavateľ odborného časopisu  
Australian Woodworker Magazine

Máme pre vás k dispozícii bohatý sortiment príslušenstva a náhradných dielov. Navštívte 
našu internetovú stránku.

Výrobky a príslušenstvo
Power Chisel Power Tool 

Elektrický nástroj 710 W, duté dláto 7 x 20 mm, ploché 
dláto 1 x 20 mm a fľaša s olejom 15 ml.
Číslo tovaru: PCH.FG.300
Chisel Starter Kit 
Dobrý základný výber, ktorý je vhodný pre väčšinu 
projektov

Č. 11 – duté dláto 7mm | Č. 8 – duté dláto 7mm |  
Č. 9 – duté dláto 20 mm | 60° V – 8mm 1 90° V – 18mm
Číslo tovaru: PCH.FG.033
Woodcarvers Kit 
Ďalšie výrobky pre spracovanie dreva 
Č. 9 – duté dláto 20 mm 1 Č. 8 – duté dláto 7 mm 90° 
V – 18 mm

Product Code: PCH.FG.032

Náhradný olej
Číslo tovaru: PCH.FG.055

Product Sweep No. Code Profile
Single Flat 20mm 1 PCH.FG.001

Single, V 60 Degree12x8mm 60° PCH.FG.002

Single V 90 Degree 18mm 90° PCH.FG.013

Single Gouge 7x20mm 7 PCH.FG.003

Single Gouge 11x7mm 11 PCH.FG.006

Single Sweep 8x7mm 8 PCH.FG.011

Single Gouge 9x20mm 9 PCH.FG.012

20

8

7

20

7

18

20

C
o

m
p

le
te

 

T
O

O
L

S

“



18

Excentrická obrysová brúska značky Arbortech je 
patentovaný nadstavec uhlovej brúsky, vyvinutý špeciálne 
na brúsenie voľne tvarovaných vnútorných zaoblení. 
Obrysová brúska brúsi bez problémov povrchy, ktoré je 
bežnými metódami možné opracovať len veľmi namáhavo. 
Patentovaný, pružný brúsny tanier sa vynikajúco prispôsobí 
tvaru obrobku bez toho, aby sa zarezával do okraja alebo 
opaľoval drevo. Prekrývajúci sa kývavý a rotačný pohyb 
vedie k vynikajúcemu úberovému výkonu a vysokej kvalite 
povrchu. Brúsne kotúče sú zabezpečené vysokoteplotným 
lepidlom citlivým na tlak, ktoré prenáša tento špeciálny 
brúsny pohyb na obrobok efektívnejšie ako bežné brúsne 
kotúče so suchými zipsami.

Brúsenie hlbokých vnútorných profilov
Brúsenie misiek a voľne tvarovaných profilov
Detailné brúsenie

Konkávne a konvexné tvary Ľahké alebo agresívne brúsenie 
Efektívny excentrický brúsny pohyb
Prispôsobí sa zaobleniam obrobku Žiadne zarezanie na okraji 
brúsneho papiera Pasuje na uhlové brúsky 100 mm a 115 mm

Na video.. 

bit.ly/contour_sander
SANDING

SAN-FG-200

Contour Sander

0      1      2       3      4     5

Random Sander
AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 
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Obsahuje:
• 1 x nadstavec excentrickej brúsky 
• 1 x brúsny tanier 
• 5 x brúsne kotúče (K80) 
• 5 x brúsne kotúče (K120) 
• 5 x brúsne kotúče (K180) 
• 5 x brúsne kotúče (K240) 
• 5 x brúsne kotúče (K320) 
• 5 x brúsne kotúče (K400) 
• 5 x brúsne kotúče (K600) 

Máme na sklade bohatý sortiment 
brúsnych papierov a iné príslušenstvo. 
Navštívte našu internetovú stránku. 

Robustné brúsne kotúče (dostupné osobitne) 
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Voľba profesionála
Pri spracovaní dreva frézovaním sa rozhodne profesionál 
pre frézovací kotúč z tvrdokovu – Industrial Woodcarver. 
Tento frézovací kotúč je vhodný na rezanie tvrdého aj 
mäkkého dreva s rovnakou hladkosťou, účinnosťou a 
kontrolou. Čím tvrdšie je drevo, tým lepšie ho možno 
nástrojom Industrial Woodcarver opracovať!

Industrial Woodcarver

Ručné frézovanie do tvrdého alebo mäkkého dreva Hrubé 
tvarovanie a frézovanie drážok Stredné až veľké projekty
Ideálny pre rýchly úber dreva pri modelovaní (busty, misky, 
stoličky, hojdacie koníky atď.)
Vysoká kvalita a dlhá životnosť aj pri najtvrdších druhoch 
dreva

Vymeniteľné rezné hrany z tvrdokovu Veľmi dobrá kontrola

Na video.. 

bit.ly/industrial_woodcarver

Industrial
BLADES

0      1      2       3      4     5

Industrial
AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 

IND-FG-100



Výrobky a príslušenstvo
Industrial Woodcarver 

Frézovací kotúč na priemyselné 
účely a kľúč Torx™ pre uhlové 
brúsky 100 mm a 115 mm (4” a 
4 1/2”)

Číslo tovaru: IND.FG.100

Industrial Pro-Kit 
Frézovací kotúč na priemyselné 
účely a kľúč Torx™ pre uhlové 
brúsky 100 mm a 115 mm (4” a 
4 1/2”)

Číslo tovaru: IND.FG.200

Pro Guard

Nastaviteľný, s možnosťou 
použitia ako hĺbkomer alebo 
vedenie pre priame rezanie

Číslo tovaru: ACC.FG.100

Industrial Teeth & Screws 

3 x zuby K40 z tvrdokovu a 3 
x skrutky M3 Torx™
Číslo tovaru: IND.FG.012

Industrial Blade Torx Key 
Na skrutky M3 
Číslo tovaru: IND.FG.040

21www.arbortechtools.com

Nástroje značky Arbortech sa 
veľmi jednoducho používajú a 

kontrolujú, ale ich hlavnou výhodou 

je ľahkosť a rýchlosť, ktorou možno 
uberať veľké množstvá dreva. Časovo 
náročné odstraňovanie drevného 
odpadu sa týmto významne znižuje, 
takže sa môžem uvoľnene sústrediť na 
detailnú prácu.
Nobby Clark, obrábač dreva
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Na video.. 

bit.ly/tuff_cut
Industrial
BLADES

0      1      2       3      4     5

AKOSŤ POVRCHU

HLADENIE/BRÚSENIE 

HLBOKÉ PROFILY 

DETAILNÉ 

TVAROVANIE 

HRUBÉ TVAROVANIE 

Takto sa ľahko riešia náročné úlohy
Tuff Cut je sen každého remeselníka a domáceho kutila. 
Jeho zuby z tvrdokovu s možnosť ostrenia zaručujú dlhú 
životnosť a bezkonkurenčný rezný výkon. Nástroj Tuff 
Cut je vhodný na priame rezy a reže aj ťažký materiál, od 
znečisteného dreva až po hliník.

Priame rezy Rezanie hliníka Rezanie väčšiny materiálov
Ideálne sa hodí na odstraňovanie starých dosiek, ako aj na 
rezanie rúr z PVC alebo plochých materiálov
Jednoduché použitie
Veľmi dobrá kontrola

Zuby z tvrdokovu s možnosťou ostrenia
Jednoduché ostrenie
Vhodný na rôzne účely použitia Pasuje na uhlové brúsky 115 
mm alebo 125 mm

Trade Blade (Tuff Cut)

IND.FG.115



23www.arbortechtools.com

In
d

u
s
tr

ia
l

B
L

A
D

E
S



facebook.com/ArbortechTools instagram.com/arbortechie pinterest.com/arbortechie youtube.com/ArbortechWoodworking

Australia

Arbortech PTY LTD

67 Westchester Road, Malaga, Perth 
Western Australia 6090
Tel: +61 8 9249 1944

North America

Arbortech Tools USA Corp
45R Washington St, Norwell, 

MA 02061

Toll Free: +1 (866) 517-7869

Europe
Arbortech Europe GmbH
Hallenstr. 13, 57413 Finnentrop

Tel: +49 02724 288301

VYROBILA SPOLOČNOSŤ ARBORTECH 


