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Tokarka Envoy to jeden z modeli tokarek Coronet firmy Record Power. Model ten jest idealnym 
rozwiązaniem dla tokarzy, którzy na co dzień potrzebują mocnej, stabilnej i wydajnej tokarki do realizacji 
większych projektów.   Envoy to  efekt ewolucji tokarek – wyposażona jest w duże, ciężkie i zintegrowane 
z maszyną nogi, które chronią maszynę przed wibracjami, także podczas toczenia niewyważonych 
elementów. Wytrzymała konstrukcja maszyny wraz z precyzyjnie zaprojektowanymi i obrobionymi 
komponentami sprawia, że tokarka jest bardzo przyjazna w użytkowaniu. Maszynę cechuje doskonała 
relacja jakości do ceny w swojej klasie wielkości, bez uszczerbku dla wydajności i funkcjonalności. Tokarka 
wyposażona jest w elektroniczną zmianę prędkości, obrotowy i przesuwny wrzeciennik, możliwość 
zmiany kierunku toczenia. Całość wykonana jest z odlewu żeliwnego i oferowana w cenie, która jest 
zazwyczaj kojarzona z dużo mniejszymi tokarkami o znacznie gorszych parametrach.

Coronet Envoy Mocna i wytrzymała tokarka do drewna z elektroniczną regulacją prędkości

SPECYFIKACJA CORONET ENVOY
Maks. średnica miski: 1000 mm (39") Moc silnika P2: 1.1 kW

Maks. rozstaw kłów: 610 mm (24") Gwint: M33 x 3.5

Maks. śr.toczenia nad łożem: 410 mm Stożek: Morse’a nr 2

Prędkości wrzeciona: 250-3800 rpm Waga: 140 kg

Moc silnika P1: 1.5 kW Wymiary: dł.1435 x szer.540 x wys. 1210 mm

Masywna blokada i system podziałowy wrzeciona  
Pozwala na bezpieczne blokowanie wrzeciona w pozycji. System 
podziałowy posiada 24-pozycyjną indeksację.

Mocny silnik i elektroniczna zmiana prędkości
Silnik zapewnia dużą moc, dzięki czemu można toczyć także duże 
elementy. Szybka zmiana prędkości i łatwy dostęp do panelu 
sterującego. Możliwość zmiany kierunku obrotów powoduje, że 
tokarka sprawdza się także doskonale podczas szlifowania.

Obrotowy i przesuwny wrzeciennik 
Nietypowo dla tokarek w tej klasie cenowej, w tokarce można 
obrócić wrzeciennik o 360º, dzięki czemu uzyskujemy lepszy 
wgląd w obrabiany  element. Tokarka może być też dzięki temu 
eksploatowana przez osoby leworęczne. Łożyskowanie znajdujące 
się poniżej wrzeciennika, pozwala na jego blokowanie w najczęściej 
powtarzanych pozycjach i przesuwanie po całej długości łoża.

Dostępny jako opcja wysięgnik do toczenia poza 
łożem i przedłużenie łoża
Wyposażenie pozwala zwiększyć zakres zastosowania obydwu 
modeli tokarek.

3-stopniowe koło pasowe
3-stopniowe koło pasowe zapewnia maksymalną uniwersalność. Dla 
większości zadań związanych z toczeniem najlepiej nadaje się środkowe 
koło pasowe. Z kolei zastosowanie dolnego koła pasowego pozwala 
uzyskać jeszcze lepszy moment obrotowy wymagany przy toczeniu 
dużych elmentów na niskich prędkościach. Natomiast górne koło daje 
dostęp do dużych prędkości. Pozycja paska jest widoczna przez okno na 
wrzecienniku.

Masywny trzon podtrzymki dłuta
Trzon podtrzymki o śr. 25,4mm (1”) redukuje wibracje i pozwala na 
bardziej płynne i łatwiejsze skrawanie.

1000 mm
maksymalna 

średnica misek 
z dostępnym 

jako opcja 
wysięgnikiem

Cechy tokarek Envoy i Regent

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
17500 Wysięgnik do toczenia poza obrębem łoża
17600 Przedłużenie łoża 520 mm - z żeliwa  
12401 Podtrzymka 4” (śr.trzonu 1”) 
12402 Podtrzymka 6” (śr.trzonu 1”) 
12403 Podtrzymka 8” (śr.trzonu 1”) 
12404 Podtrzymka 12”(śr.trzonu 1”) 
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Regent to największa tokarka w grupie tokarek Coronet firmy Record Power. Model ten jest idealnym 
rozwiązaniem dla tokarzy, którzy na co dzień potrzebują mocnej, stabilnej i wydajnej tokarki do 
realizacji większych projektów.   Regent to  rezultat ewolucji tokarek - wyposażona jest w duże, ciężkie 
i zintegrowane z maszyną nogi, które chronią maszynę przed wibracjami, także podczas toczenia 
niewyważonych elementów. Wytrzymała konstrukcja maszyny wraz z precyzyjnie zaprojektowanymi i 
obrobionymi komponentami sprawia, że tokarka jest bardzo przyjazna w użytkowaniu. Maszynę cechuje 
doskonała relacja jakości do ceny w swojej klasie wielkości, bez uszczerbku dla wydajności i funkcjonalności. 
Tokarka wyposażona jest w elektroniczną zmianę prędkości, obrotowy i przesuwny wrzeciennik, możliwość 
zmiany kierunku toczenia. Całość  wykonana jest z odlewu żeliwnego i oferowana w cenie, która jest 
zazwyczaj kojarzona z mniejszymi tokarkami o znacznie gorszych parametrach.

Coronet Regent Mocna i wytrzymała tokarka do drewna z elektroniczną regulacją prędkości

SPECYFIKACJA CORONET REGENT
Maks. średnica miski: 1000 mm (39") Moc silnika P2: 1.5 kW

Maks. rozstaw kłów: 610 mm (24") Gwint: M33 x 3.5

Maks. śr.toczenia nad łożem: 460 mm Stożek: Morse’a nr 2

Prędkości wrzeciona: 250-3800 rpm Waga: 145 kg

Moc silnika P1: 2 kW Wymiary: dł.1475 x szer.540 x wys. 1235 mm

Zmiana pozycji panelu kontrolnego 
Panel kontrolny można umieścić w dowolnym miejscu na tokarce - 
jego pozycja jest zabezpieczona od tyłu przez bardzo silny magnes. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku toczenia dużych elementów, 
ze względu na utrudniony dostęp do wrzeciennika. W większości 
dostępnych tokarek panel jest na stałe zamocowany na wrzecienniku.  

System szybkiego blokowania
Mocowanie podtrzymki dłuta i mocowanie narzędzia w koniku 
wyposażone są mimośrodowy system szybkiego mocowania, dzięki 
czemu narzędzia są szybko i łatwo mocowane w pozycji.

Koło ręczne
Wrzeciennik wyposażony jest w pokaźne koło ręczne do obracania 
wrzeciona, co znacząco ułatwia mocowanie akcesoriów we 
wrzecienniku.  

Konik
Posiada funkcję samoczynnego wyrzucania akcesoriów, dzięki 
czemu można je łatwo i szybko usuwać z konika bez konieczności 
użycia pręta do wybijania. Umożliwia mocowanie wielu akcesoriów 
o trzpieniu ze stożkiem Morse’a nr 2, zapewniając bardzo solidne 
mocowanie.

DOSTĘPNE JAKO OPCJA

17500 Wysięgnik do toczenia poza obrębem łoża 17600  Przedłużenie łoża 520 mm - z żeliwa    

1000 mm
maksymalna 

średnica misek 
z dostępnym 

jako opcja 
wysięgnikiemDOSTĘPNE JAKO OPCJA

17500 Wysięgnik do toczenia poza obrębem łoża
17600 Przedłużenie łoża 520 mm - z żeliwa  
12401 Podtrzymka 4” (śr.trzonu 1”) 
12402 Podtrzymka 6” (śr.trzonu 1”) 
12403 Podtrzymka 8” (śr.trzonu 1”) 
12404 Podtrzymka 12”(śr.trzonu 1”) 
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Obrotowy i przesuwny wrzeciennik 
Nietypowo dla tokarek w tej klasie cenowej, 
w tokarce można obrócić wrzeciennik o 360º, 
dzięki czemu uzyskujemy lepszy wgląd w obra-
biany element. Tokarka może być też dzięki 
temu eksploatowana przez osoby leworęczne. 
Łożyskowanie znajdujące się poniżej 
wrzeciennika, pozwala na jego blokowanie 
w najczęściej powtarzanych pozycjach i 
przesuwanie po całej długości łoża.

Na zdjęciu z dostępną jako opcja podstawą.

Model ten jest owocem wieloletnich doświadczenia producenta w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości tokarek do drewna. Dzięki wsparciu wielu profesjonalnych tokarzy oraz ambitnych amatorów powstała 
maszyna światowej klasy, przeznaczona dla tokarzy na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki wielu innowacyjnym rozwiązaniom projektowym, możliwości, funkcje i wydajność Herald znacznie przewyższają 
wszystko, co była w stanie wcześniej uzyskać maszyna o takich rozmiarach. Tokarka gwarantuje najwyższą profesjonalną wydajność przy cenie, która  jest zazwyczaj kojarzona ze znacznie większymi maszynami.  
Aby odzwierciedlić dziedzictwo Record Power w nowoczesnym kontekście, wygląd tokarki zawiera eleganckie i zrównoważone kształty wcześniejszej serii Coronet w bardziej uproszczonej i wydajnej formie. Oprócz 
świetnego wyglądu, Herald ma też bardzo dobre parametry  - doskonałość inżynierii, ergonomii i jakości produkcji jest odczuwalna przez cały czas, dzięki czemu tokarka jest przyjemna w użyciu, a jednocześnie 
zapewnia solidną wydajność. 

SPECYFIKACJA CORONET HERALD 
Maks. średnica miski: 533 mm (21") Prędkości wrzeciona: 95-3890 rpm Gwint: M33 x 3.5 Wymiary: dł.870 x szer.290 x wys.252 mm

Maks. rozstaw kłów: 508 mm (20") Moc silnika P1: 1000 W Stożek: Morse’a nr 2

Maks. śr.toczenia nad łożem: 355 mm (14") Moc silnika P2: 750 W Waga: 48 kg

Najnowocześniejszy silnik i 
pełna elektroniczna zmiana 
prędkość
Zaawansowany technologicznie 
silnik o mocy 750 W zapewnia 
duży moment obrotowy, 
porównywalny z osiągami 
tokarek o ponad dwukrotnie 
większych pod względem  
wielkości i mocy silnika.

Masywna blokada i system podziałowy 
wrzeciona  
Pozwala na bezpieczne blokowanie wrzeciona 
w pozycji. System podziałowy posiada 
24-pozycyjną indeksację.

Masywny trzon podtrzymki dłuta
Trzon podtrzymki o śr. 25,4mm (1”) 
redukuje wibracje i pozwala na bardziej 
płynne i łatwiejsze skrawanie.

Coronet Herald Mocna i wytrzymała tokarka do drewna z elektroniczną zmianą prędkości

youtube.com/
RecordPowerTV

Konik
Umożliwia mocowanie wielu akcesoriów o 
trzpieniu ze stożkiem Morse’a nr 2, zapewniając 
bardzo solidne mocowanie

System szybkiego blokowania
Mocowanie podtrzymki dłuta wyposażone jest 
w mimośrodowy system szybkiego mocowania, 
dzięki czemu narzędzia są szybko i łatwo 
mocowane w pozycji.

DOSĘTPNE JAKO OPCJA

Dostępne video

16011 Żeliwne 
przedłużenie łoża 
400 mm  

16013 Żeliwny  
wysięgnik 

16015 Podstawa pod 
tokarkę 

16012 Stopy  16213 Podrzymka 10” 16211 Podtrzymka 5” 16208 Wbudowany 
wyłącznik awaryjny 

16214 Podtrzymka 12” 

CO ONI MÓWIĄ...
„Uważam, że praca z tą tokarką to 
prawdziwa przyjemność. Jeśli chodzi o 
funkcjonalność, bez żadnym problemów 
zrobiłem wszystko, co zamierzałem. 
Akcesoria są bezpiecznie blokowane na czas 
obróbki… Myślę, że jest to świetna tokarka 
średniej wielkości, która będzie odpowiadać 
potrzebom wielu tokarzy pod względem 
wydajności i zajmowanej przestrzeni. ”
Woodturning 317

„Tokarka przekracza moje najśmielsze 
oczekiwania! Rozmiar jest idealny dla 
tokarza o ograniczonej przestrzeni, ma 
wyjątkową wydajność i jest…bardzo 
cicha… To niezaprzeczalny zwycięzca 
wśród tokarek Record Power”

Online Review
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DML250 Kompaktowa tokarka Mini 10” 
Model DML250 to kompaktowa tokarka, którą cechuje wysoka jakość wykonania, doskonała wydajność i dobra relacja ceny do możliwości maszyny. Łoże tokarki wykonane jest z odlewu szarego. Także wrzeciennik, 
konik i podtrzymka noża tokarskiego są wykonane z odlewu żeliwnego, co doskonale przyczynia się do redukcji wibracji i zapewnia wystarczającą stabilność, także podczas toczenia dużych elementów.

Z maszyną dostarczana jest tarcza tokarska 3”(76 mm) do montowania elementów z których 
toczone są miski .

5 Prędkości
Łatwy dostęp do paska napędowego umożliwia szybką 
zmianę prędkości. 5 dostępnych prędkości decyduje 
o  uniwersalności urządzenia. Maszyna zapewnia duży 
moment obrotowy do prac, w których jest on wymagany.

Wytrzymałe wrzeciono  
Wrzeciono M33 zapewnia wystarczające oparcie także 
podczas toczenia ciężkich elementów. Można na nim 
zamontować akcesoria z mocowaniem na stożek 
Morse’a nr 2.

Maks. średnica miski: 254 mm (10”) Moc silnika P2: 250 W
Maks. rozstaw kłów: 457 mm (18”) Gwint: M33 x 3.5
Maks. śr.toczenia nad łożem: 254 mm Stożek: Morse’a nr 2
Prędkości obrotowe wrzeciona: 450, 980, 1550, 1940, 2640 rpm Waga: 34 kg
Moc silnika P1: 375 W Wymiary: dł.905 x szer.285 x wys.385 mm

DML305-M33 Tokarka Midi, z odlewu żeliwnego z 6 prędkościami
Model DML305 to wysokiej jakości, wykonana z żeliwa tokarka typu Midi. Idealne urządzenie dla użytkownika dysponującego niedużą przestrzenią. Sprawdza się też doskonale jako druga tokarka w zakładzie lub 
jako urządzenie do celów demonstracyjnych.

Wrzeciono wyposażone w 
system indeksujący

Łatwy dostęp do systemu kół pasowych czyni łatwą 
zmianę prędkości wrzeciona. 

Tokarka jest dostarczana z podręcznym magazynkiem 
na narzędzia.

Maks. średnica miski: 305 mm (12”) Moc silnika P2: 370 W
Maks. rozstaw kłów: 393 mm (15”) Gwint: M33 x 3.5
Maks. śr.toczenia nad łożem: 305 mm (12”) Stożek: Morse’a nr 2
Prędkości obrotowe wrzeciona: 350, 670, 1025, 1500, 2225, 3250 rpm Waga: 39 kg
Moc silnika P1: 520 W Wymiary: dł.870 x szer.200 x wys.455 mm

Podtrzymka i konik są wyposażone w funkcję 
szybkiego mocowania na mimośrodzie. 

DML320 Tokarka z odlewu żeliwnego z elektroniczną regulacją prędkości
Tokarka DML320 oferuje użytkownikom fantastyczne możliwości. Tokarka jest kompaktowa i wyjątkowo mocna, co jest rzadkością w klasie maszyn średniej wielkości, co daje tokarzom szansę posiadania 
wysokiej jakości maszyny ze zmienną prędkością w obrotową po bezkonkurencyjnej cenie. 

Z maszyną dostarczana jest tarcza tokarska 3”(76 mm) do montowania elementów z 
których toczone są miski 

Precyzyjny system podziałowy z 24 punktami 
indeksującymi pozwala na wykonywanie różnego typu 
elementów dekoracyjnych.

Wysokiej jakości elektroniczna zmienna prędkość 
zapewnia płynną i szybką zmianę za pomocą  pokrętła, z 
bardzo dokładnym cyfrowym odczytem prędkości.

Maks. średnica miski: 320 mm (12 1/2”) Moc silnika P2: 550 W

Maks. rozstaw kłów: 510 mm (20”) Gwint: M33 x 3.5

Maks. śr.toczenia nad łożem: 320 mm (12 1/2”) Stożek: Morse’a nr 2

Prędkości wrzeciona: 250 - 3850 rpm Waga:  52 kg

Moc silnika P1: 750 W Wymiary: dł. 914 x szer.320 x wys.435 mm

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
DML305/A Regulowna podstawa pod tokarkę
15500 Żeliwne przedłużenie łoża 550 mm 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA 
DML305/A  Regulowna podstawa  
DML305/B  Podtrzymka 4” 
DML305/C  Podtrzymka 6” 
DML305/E  Przedłużenie łoża 620 mm  
DML305/L  Wspornik przedłużenia łoża 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
DML305/A Regulowana podstawa pod tokarkę
DML320/E Przedłużenie łoża 610 mm  
12401 Podtrzymka 4” (śr.trzonu1”)
12402 Podtrzymka 6” (śr.trzonu1”)  
12403 Podtrzymka 8” (śr.trzonu1”) 
12404 Podtrzymka  12” (śr.trzonu1”)
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Tokarka CL3 zajmuje istotne miejsce w programie Record Power. Maszyny te od dziesięcioleci są użytkowane w wielu warsztatach tokarskich, zarówno profesjonalnych jak i amatorskich. Nowy, zmodernizowany 
model CL3 wykorzystuje cechy konstrukcyjne poprzednika, dzięki którym tokarki te stały się tak popularne. Wprowadzono jednak szereg udoskonaleń, aby zapewnić większą wydajność i zwiększyć komfort 
obsługi. Zwiększono przede wszystkim średnicę prowadnic łoża, dzięki czemu uzyskano większą stabilność.  Zmieniono także długość prowadnic, dzięki czemu uzyskano bardziej kompaktową i praktyczną długość 
24”. Istnieje także możliwość zamówienia przedłużeń prowadnic łoża - co znacznie zwiększa zakres obróbki miedzy kłami.

CL3-PK/A Profesjonalna tokarka do drewna z 5 prędkościami i podstawą 

Tokarka MAXI-1 została specjalnie zaprojektowana do 
toczenia dużych elementów, przy zachowaniu kompaktowej 
budowy. 

MAXI-1-M33 Mocna i wytrzymała tokarka do drewna z obrotową głowicą i zmienną regulacją prędkości 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA

VSLK Wersja regulatora prędkości 
do tokarek CL3
Jednostka ta zastępuje silnik w CL3, 
modernizując go o elektroniczną zmianę 
prędkości.

Maks. średnica miski: 762 mm Moc silnika P2: 530 W

Maks. rozstaw kłów: 610 mm Gwint: M33 x 3.5

Maks. śr.toczenia nad łożem: 305 mm Stożek: Morse’a nr 2

Prędkości obrotowe wrzeciona: 425, 625, 925, 1360,  2000 rpm Waga:  86 kg

Moc silnika P1: 750 W Wymiary: dł.1210 x szer.435 x wys.386 mm

Wrzecinnik wyposażony jest w gwint M33 i 
zamknięte, nie wymagające konserwacji łożyska

Nowy model konika posiada ergonomiczne pokrętło i 
stożek Morse’a nr 2

W zestawie podtrzymka dłuta 8”   

Wydrążenie we wrzecionie pozwala na 
zastosowanie pręta do wybijania

Maks. średnica miski: 762 mm (30”) Prędkości wrzeciona: 50 - 3850 rpm Gwint: M33 x 3.5 Wymiary: dł.1640 x szer.545 x wys.1270 mm

Maks. rozstaw kłów: 950 mm (37”) Moc silnika P1: 1600 W Stożek: Morse’a nr 2

Maks. śr.toczenia nad łożem: 533 mm (21”) Moc silnika P2: 1100 W Waga: 231 kg

Łatwa i stała kontrola prędkości, dzięki 
zastosowaniu najwyższej klasy inwertera 
firmy Schneider- rozwiązania stosowanego do 
kontroli prędkości w wielu gałęziach przemysłu.

Wrzeciono M33 x 3.5 zapewnia doskonałe oparcie 
dla bezpiecznego mocowania dużych i ciężkich 
elementów. 

Skrzynkę sterowniczą można 
zamontować na każdym końcu tokarki

Na zdjęciu maszyna z dostępnym jako opcja wysięgnikiem

Obrotowy wrzeciennik umożliwia, po zakupie 
dostępnego jako opcja wysięgnika,  toczenie misek do 
średnicy 762 mm (30”) 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA

12401  Podtrzymka 4” (śr. trzonu 1”) 
12402  Podtrzymka 6” (śr. trzonu 1”)
12403  Podtrzymka 8” (śr. trzonu 1”)
12404  Podtrzymka 12” (śr. trzonu 1”)
MAXI-1/A  Wysięgnik do toczenia poza łożem

12401 Podtrzymka 4” (śr. trzonu 1”)  
12402 Podtrzymka 6” (śr. trzonu 1”)  
12403 Podtrzymka 8” (śr. trzonu 1”) 
12404 Podtrzymka 12” (śr. trzonu 1”) 
12405 Mocowanie podtrzymki 
12560 Pokrętło wrzeciennika
12400  Oprzyrzadowanie do toczenia misek
12300  Para przedłużeń łoża 300 mm
12550 Podtrzymka do toczenia misek (trzon 1”)    
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SC3 Profesjonalny uchwyt tokarski SC4 Profesjonalny uchwyt tokarski 

SC3 Profesjonalny uchwyt tokarski 

W zestawie:

SC3 Profesjonalny uchwyt tokarski 

62313 Szczęki standardowe 50 mm

62833 Wkład śrubowy

62816 Klucz do koła zębatego

62572 Pierścień tarczy tokarskiej 87 mm 
(3 ½”) 

Gwinty dostępne jako opcja

61064 3/4” x 16 TPI

61062 1” x 8 TPI

61065 M33 x 3.5

SC4 Profesjonalny uchwyt tokarski 
W zestawie:

SC4 Profesjonalny uchwyt tokarski 

62313 Szczęki standardowe 50 mm

62833 Wkład śrubowy

62826 Klucz imbusowy 8 mm z kulką

62825 Klucz uniwersalny 

62572 Pierścień tarczy tokarskiej 87 mm 
(3.5”) 

Wkłady do uchwytu 
(patrz pełna oferta wkładów - str. 10)

System mocowania szczęk
SC3 i SC4 są wyposażone w system mocowania szczęki, 
który pasuje do całej serii szczęk Record Power i jest również 
w pełni kompatybilny z wieloma innymi dostępnymi na 
rynku szczękami innych producentów.

SC3 i SC4 są dostarczane z wkładem 
śrubowym do mocowania drewna
Wkład ten sprawdza się idealnie do montażu elementów, 
z których wykonywane są misy, w szczękach uchwytu, 
zapewniając przy tym wyjątkową siłę mocowania. 
Oznacza to, że oddzielny uchwyt tokarski do drewna nie 
musi być używany, a sam uchwyt może pozostać na stałe 
na tokarce, co przyczynia się do oszczędności czasu. 

Wytrzymałe prowadnice szczękowe
Ulepszone i powiększone prowadnice szczękowe zapewniają 
doskonałą siłę mocowania i nośność. Są wykonane ze stali 
o wysokiej wytrzymałości, wzmocnione dodatkowo niklem 
i miedzią i poddane obróbce cieplnej w celu zapewnienia 
najwyższej wytrzymałości.

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Korpusy uchwytów są wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, 
co zapewnia doskonałą wytrzymałość i wydajność.

Precyzyjnie zaprojektowane koła zębate
Wyprodukowane z zachowaniem wysokich tolerancji 
gwarantują dokładne, płynne i solidne działanie (na zdjęciu 
uchwyt SC3).

62002 Dodatkowy uchwyt 
Dodatkowy uchwyt: korpus uchwytu, prowadnice szczęk 
i komplet 8 śrub imbusowych do mocowania szczęk.

Uchwyty tokarskie SC3 i SC4

SC3 Przeznaczony dla tej grupy tokarzy, którzy cenią wysoką jakość uchwytu Premium a jednocześnie 
są ograniczeni budżetem jaki przeznaczają na zakup. Uchwyt posiada ten sam mechanizm zębaty 
i mocowania szczęk jak SC4. Korpus uchwytu jest jednak mniejszy, ponieważ pierścień„ zębaty jest 
aktywowany poprzez otwór znajdujący się z boku korpusu, przy użyciu normalnego klucza do uchwytu. 
SC3 jest tańszym rozwiązaniem, co osiągnięto poprzez wyeliminowanie pośrednich kół‚ zębatych, 
zmniejszenie wielkości korpusu i ilości użytej stali, ale bez ujemnego wpływu na jakość samego uchwytu. 
Dostarczane tylko z bezpośrednim gwintem w korpusie (dostępne są 3 wersje z najpopularniejszymi w 
Europie gwintami), co eliminuje dodatkowy koszt wkładki i upraszcza obróbkę. Uchwyt ten nie posiada 
tylnej tarczy zamykającej, ponieważ ze względu na brak mocujących w miejscu kół‚ zębatych, nie jest ona 
konieczna. Klient otrzymuje wysokiej jakości uchwyt, po możliwie przystępnej cenie.

SC4 ma większy korpus, gdyż posiada zintegrowane koła zębate, napędzające obrotowy pierścień zębaty, 
co  ułatwia obsługę uchwytu przy użyciu klucza imbusowego z kulką. Daje to możliwość zastosowania 
starego klucza imbusowego z długim uchwytem, jeśli mamy zamontowany wyjątkowo długi element. Tylna 
tarcza zamykająca mocuje w miejscu koła zębate; posiada ona otwory indeksujące. Poza tym lepiej chroni 
cały mechanizm wewnętrzny uchwytu przed pyłem i żywicą, przez co uchwyt wymaga znacznie mniej 
czyszczenia i konserwacji.  Najistotniejsze chyba jest jednak, że uchwyt SC4 jest oferowany jako uchwyt z 
wkładem, który jest dostarczany w cenie samego uchwytu. Daje to użytkownikowi możliwość stosowania 
uchwytu nie tylko na jednej tokarce o określonym gwincie wrzeciona. Przy zakupie dodatkowych, 
oferowanych w niskiej cenie wkładów, uchwyt można mocować na innych tokarkach. Jest to zawsze tańsze 
rozwiązanie niż zakup kolejnego uchwytu. Także w wypadku zmiany gwintu wrzeciona w użytkowanej 
tokarce, nie jest wymagany zakup nowego uchwytu a jedynie zakup nowego, pasującego wkładu.



8

62313 Szczęki standardowe 50 mm 
Szczęki te posiadają specjalny profil w kształcie jaskółczego ogona podczas rozwierania i doskonały 
chwyt podczas ściskania, dzięki profilowi w kształcie jastrzębiego dzioba.  Szczęki te to najbardziej 
uniwersalny i popularny zestaw nadający się do toczenia misek do określonego zakresu a także do 
zwykłego toczenia elementów na wrzecienniku. Standardowo dostarczany z uchwytami SC3 i SC4.

62317 Szczęki typu jaskółczy ogon 130 mm
Szczęki te posiadają specjalny profil w kształcie jaskółczego ogona, dlatego nadają się idealnie do 
toczenia misek o średnicach do 760 mm (30”).  Istnieje także możliwość odwrócenia jaskółczego 
ogona, co pozwala na mocowanie poprzez ściskanie elementów zakończonych dużym czopem.

62321 Szczęki standardowe 35 mm
Szczęki te to mniejsza wersja szczęk standardowych 50 mm. Szczęki mają także profil jaskółczego 
ogona i optymalną siłę podczas rozwierania jak i doskonałą siłę chwytu podczas zaciskania, dzięki 
profilowi w kształcie jastrzębiego dzioba. Przeznaczone szczególnie do mocowania elementów 
zakończonych małym czopem i elementów wklęsłych. Duża uniwersalność zestawu i doskonałe                                                                                                   
uzupełnienie profesjonalnych narzędzi tokarskich.

62329 Szczęki typu jaskółczy ogon 100 mm, z głębokim chwytem
Szczęki o specjalnym profilu jaskółczego ogona są idealne do toczenia dużych misek, przedmiotów z mokrego 
drewna i przedmiotów wklęsłych. Szczęki te łączą cechy poprzedniej wersji typu jaskółczy ogon 100 mm  z 
głębokim korpusem i umieszczonymi wewnątrz zębami, które znacząco zwiększają uniwersalność zestawu. 
Zewnętrzne szczęki o profilu jaskółczego ogona nadają się idealnie do dużych misek lub talerzy, szczególnie jeśli 
są one mocowane na czopie. 
Natomiast głęboki korpus, z wewnętrznymi zębami, nadaje się idealnie do mocowania dużych, wydrążonych 
przedmiotów.

Rozwieranie: 38 - 58 mm

Ściskanie (czop): 28 - 47 mm

Ściskanie (kwadrat): 16 - 37 mm

Rozwieranie: 52 - 72 mm

Ściskanie (czop): 42 - 61 mm

Ściskanie (kwadrat): 30 - 51 mm

Rozwieranie: 94 - 114 mm

Ściskanie (czop): 76 - 95 mm

Ściskanie (kwadrat): 54 - 74 mm

Rozwieranie: 125 - 145 mm

Ściskanie (czop): 104 - 123 mm

Ściskanie (kwadrat): 74 - 94 mm

62322 Zestaw szczęk o mocnym chwycie do ciężkich misek 75 mm 
Ten zestaw szczęk idealnie nadaje się do toczenia ciężkich misek i wazonów. Szeroka część czołowa stanowi 
doskonałą bazę dla misek i wazonów, a głęboki ząbkowany korpus, zapewnia dużą siłę mocowania czopu. 
Chwyt wewnętrzny może być także używany do mocowania małych elementów, wykonanych z surowego, 
mokrego drewna. Podczas rozwierania segmentów szczęk, zewnętrzny profil typu jaskółczy ogon może być także 
wykorzystany do mocowania  dużych talerzy. Bardzo uniwersalny  i wytrzymały zestaw szczęk.

62323 Szczęki z długimi noskami mocującymi
Bardzo uniwersalny zestaw szczęk do toczenia misek o profilu jaskółczego ogona zarówno podczas 
rozwierania jak i ściskania szczęk. Głęboki wewnętrzny chwyt jest bardzo uniwersalny, ale 
podstawową zaletą jest możliwość toczenia z dala od uchwytu tokarskiego, co znacząco zwiększa 
dostęp do podstawy toczonego elementu podczas czyszczenia i profilowania elementu.

Rozwieranie: 81 - 102 mm

Ściskanie (czop): 46 - 65 mm

Ściskanie (kwadrat): 33 - 54 mm

Rozwieranie: 54 - 74 mm

Ściskanie (czop): 38 - 58 mm

Ściskanie (kwadrat): 27.5 - 48 mm

62336 Szczęki Mini do mocowania czopów, z otworem 13 mm
W celu uzupełnienia oferty nowych szczęk, ulepszono także szczęki do mocowania czopów. Szczęki te 
doskonale sprawdzają się do mocowania metodą rozwierania elementów szczęk. Ponadto posiadają 
dodatkowe, wyprofilowane powierzchnie i dodatkowe ząbkowane powierzchnie na zewnątrz. 
Wszystko to daje dużą siłę mocowania w przypadku powierzchni elementów, które nie są widoczne w 
produkcie finalnym. Komplet ma otwór o  śr. wewnętrznej 13 mm, co czyni go idealnym do toczenia 
dużych czopów na pokrętłach lub uchwytach, zwiększając tym samy zakres wykorzystania szczęk.

62327 Szczęki tokarskie z otworem 9 mm
Ten typ szczęk jest idealny do mocowania poprzez rozwieranie elementów rurowych w obrabianych 
elementach, takich jak młynki do soli lub pieprzu. Zredukowano średnicę wewnętrzną do 9 mm, co 
powoduje, że szczęki nadają się idealnie do toczenia szpikulców lub klocków do koronki klockowej. 
Wszystko to zwiększa zakres wykorzystania szczęk. Zestaw jest idealny do toczenia miniaturowych 
elementów i mocowania elementów od wewnątrz, bez uszkadzania ich powierzchni czy 
pozostawiania nadmiernych śladów.

Rozwieranie: 28 - 45 mm

Ściskanie (czop): 9 - 28 mm

Ściskanie (kwadrat): 7 - 27 mm

Rozwieranie: 26 - 46 mm

Ściskanie (czop): 13 - 33 mm

Ściskanie (kwadrat): 11 - 31 mm

Szczęki do uchwytów tokarskich SC3 i SC4
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62572 Pierścień tarczy tokarskiej 87 mm (3 1/2”) 
Pierścień tarczy tokarskiej nadaje się idealnie do mocowania średniej wielkości elementów, z których 
mają być wykonane miski. Dzięki dużej sile mocowania, można go też stosować do elementów 
niewyważonych. Pierścień jest mocowany na uchwycie za pomocą kompletu standardowych szczęk 50 
mm, dostarczanego standardowo z wszystkimi uchwytami oferowanymi przez Record Power.

62337 Szczęki tokarskie do toczenia długopisów
To idealny zestaw do efektywnego wiercenia otworów przy wytwarzaniu elementów składowych długopisów. Eliminuje konieczność użycia wiertarki i 
zapewnia znacznie większą precyzję, a głębokie mocowanie, bazujące na czterech powierzchniach oparcia, zapewnia wyjątkowo dużą siłę mocowania 
elementów. Wiercenie otworów za pomocą tokarki oznacza pełną kontrolę nad prędkością wiercenia, co z kolei gwarantuje wysoką jakość otworów 
wierconych w różnych materiałach. Ten komplet szczęk jest też bardzo przydatny podczas toczenia małych elementów. Poza mocnym chwytem, długość 
szczęk pozwala na zwiększenie odległości między elementem a uchwytem, co zapewnia lepszy dostęp

Ściskanie (czop): 11 - 20 mm

Ściskanie (kwadrat): 10 - 26 mm

Średnica: 87 mm

Należy stosować z:
62313 Standardowymi szczękami tokarskimi  
50 mm (dostarczane z uchwytami SC3 i SC4)

62574 Pierścień tarczy tokarskiej 126 mm (5”) 
Pierścień tarczy tokarskiej nadaje się idealnie do mocowania średniej wielkości elementów, z których 
mają być wytoczone miski. Dzięki dużej sile mocowania, można go też stosować do elementów 
niewyważonych.  Pierścień jest mocowany na uchwycie za pomocą zestawu standardowych szczęk 50 
mm, dostarczanego standardowo z wszystkimi uchwytami oferowanymi przez Record Power.

62356 Demontowane szczęki Mini do misek do średnicy 200 mm 
Demontowane szczęki są bardzo popularne ze względu na dużą uniwersalność. Doskonale sprawdzają 
się zarówno przez mocowanie metodą rozwierania jak i ściskania segmentów szczęk. Można je 
stosować w połączeniu z innymi zestawami szczęk, tworząc tym samym zestaw idealnie dobrany do 
potrzeb wykonywanego projektu. Miękkie zatyczki są tak zaprojektowane, aby nie pozostawiać na 
elemencie żadnych śladów. Są tym samym bardzo przydatne do ponownego zamocowania  gotowych 
lub częściowo ukończonych elementów w celu wykończenia obróbki.

Rozwieranie: 95 - 215 mm

Ściskanie (czop): 59 - 170 mm

Ściskanie (kwadrat): 53 - 154 mm

Średnica: 126 mm

Należy stosować z:
62313 Standardowymi szczękami tokarskimi 
50 mm (dostarczane z uchwytami SC3 i SC4)

62378 Szczęki plastikowe miękkie RP
Szczęki wykonane z nylonu są przeznaczone do indywidualnego kształtowania za pomocą 
standardowych narzędzi tokarskich. Możliwość ta pozwala na przygotowanie szczęk optymalnie 
dopasowanych do wielkości i kształtu toczonego elementu i eliminuje ryzyko uszkadzania 
powierzchni przy zachowanej  dużej sile mocującej.

62377 Demontowane szczęki Mega z kompletem odbojników
Komplet można stosować na tokarkach o prześwicie nad łożem 305 mm (12”) i mocować elementy 
o średnicy do 275 mm (10 3/4”), wykorzystując funkcję rozwierania szczęk. Miękkie zatyczki są 
tak zaprojektowane, aby nie pozostawiać na elemencie żadnych śladów, są tym samym bardzo 
przydatne do ponownego mocowania już gotowych lub częściowo ukończonych elementów w celu 
wykończenia obróbki.  

Rozwieranie: 53 - 316 mm

Ściskanie (czop): 55 - 272 mm

Ściskanie (kwadrat): 51 - 250 mm

Średnica: 118 - 140 mm

Głębokość: 26 mm

W zestawie: 
62838 Komplet  
odbojników 
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Części zapasowe i akcesoria do uchwytów 

62835 Zestaw do mocowania szczęk demontowanych
Zestaw  ten jest kompatybilny z zestawami szczęk demontowanych Record Power 62356 Mini i 
zestawem 62377 .

62825 Klucz uniwersalny 
Specjalna konstrukcja klucza przeznaczonego do uchwytów tokarskich Record Power serii SC. 
Przeznaczony  do demontażu korpusu uchwytu z tokarki a także do demontowania wkładów z 
korpusu uchwytu.

62836 Zestaw mocujący do uchwytów tokarskich serii SC
Standardowy zestaw mocujący do uchwytów tokarskich SC3 i SC4. Zestaw składa się z 8 śrub z łbem 
sześciokątnym, kluczy imbusowych 3 i 4 mm, śruby gwintowanej bez łba i podkładki z włókna do 
mocowania wkładów uchwytu. 

Standardowy wkład śrubowy
Idealny do montowania elementów z drewna w uchwycie. Wkład jest mocowany w szczękach 
uchwytu.

62833  Standardowy wkład śrubowy prawy
62834  Standardowy wkład śrubowy lewy
62832  Długi wkład śrubowy (do zestawu szczęk 62329 i 62322)

62811 Kieł centrujący
Bardzo przydatny kieł centrujący mocowany jest w szczękach standardowych 50 mm. Daje możliwość 
szybkiego mocowania przy toczeniu między kłami i eliminuje konieczność demontażu uchwytu 
tokarskiego z maszyny.

62838 Zestaw wklęsłych podkładek sprężystych
Każda podkładka posiada dwie różne, wyprofilowane wklęsłe powierzchnie, przeznaczone do 
mocowania misek o śr. 150 mm (6”)  i 250 mm (10”). Wyprofilowane podkładki nadają się też 
doskonale do mocowania elementów o nieregularnych kształtach. 

Klucze do uchwytów
62816 Klucz do SC3 62826 Klucz imbusowy z kulką do SC4 

Wkłady do uchwytów
Profesjonalny uchwyt tokarski SC4 jest dostępny z następującymi 
wkładami:

62112 Gwintowany adapter M20 x 2 RH 

62115 Gwintowany adapter 7/8” x 12 TPI UN LH

62113 Gwintowany adapter M20 x 1.5 RH

62125 Gwintowany adapter RH M33 x 3.5 ISO

62126 Gwintowany adapter 3/4” proste mocowanie

62127 Gwintowany adapter 1 1/8” x 8 TPI UNC RH

62128 Gwintowany adapter 3/4” x 16 TPI UNF RH

62129 Gwintowany adapter 1” x 10 TPI BSF RH

62130 Gwintowany adapter RH M30 x 3.5 RH

62131 Gwintowany adapter 1” x 12 TPI UNF RH 

62132 Gwintowany adapter 1 1/4” x 8 TPI UNS-RH

62133 Gwintowany adapter 1” x 8 TPI UNC RH

62134 Gwintowany adapter 5/8” proste mocowanie

62136 Gwintowany adapter 3/4” x 10 TPI BSW RH

62137 Gwintowany adapter M24 x 3 RH

62152 Gwintowany adapter M18 x 2.5 RH

62157 Gwintowany adapter neutralny-możliwość wywiercenia otworu do śr. 30 mm

62159 Gwintowany adapter 1” x 8 TPI LH i RH podwójny gwint 

62160 Gwintowany adapter 7/8” x 14 TPI RH

62161 Gwintowany adapter M25 x 2 RH

62162 Gwintowany adapter 1-1/4” x 8TPI UNS RH
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A

B

C

Kły obrotowe
Dobrej jakości kieł obrotowy mocowany na koniku to najważniejsze 
narzędzie do toczenia między kłami.

CWA95  Kieł obrotowy - stożek    Morse’a nr 2

Zabieraki kłowe
Przeznaczone do bezpiecznego mocowania elementów. Nie 
powodują rozszczepiania drewna i gwarantują dużą siłę 
mocowania

CWA83  Zabierak kłowy 4-zębny, stożek Morse’a nr 2

Uchwyt wiertarskie
Uchwyt wiertarski daje najlepsze możiwości, jeśli chodzi o precyzyjne wiercenie przez środek 
zamocowanego w tokarce elementu.

Kształt zębów jest idealny do mocowania małych przedmiotów, takich jak elementy do toczenia 
długopisów i przedmioty o nieregularnych kształtach.

CWA141 Uchwyt wiertarski 1/2”  - stożek Morse’a nr 2, maksymalny zakres 13 mm 

CWA151 Uchwyt wiertarski 3/4”  - stożek Morse’a nr 2, maksymalny zakres 20 mm 

Akcesoria dla rzemiosła
PP1 Prasa do montażu długopisów Deluxe 
Pozwala na szybki i precyzyjny montaż elementów składowych 
długopisów, eliminując ryzyko ich uszkodzenia.

PP1 Prasa Deluxe do montażu długopisów

PTIT Przyrząd do montażu tulejek długopisów
Umożliwia szybki i łatwy montaż tulejek długopisów, eliminując ryzyko ich  
uszkodzenia. 

Stożkowy profil zapewnia uniwersalność.

PTIT  Przyrząd do montażu tulejek długopisów  

Uniwersalny zestaw trzpieni & wierteł do długopisów
Trzpienie te pasują do każdej wielkości mechanizmu. Są dostępne ze stożkiem 1 MT i 2 MT. W 
komplecie z wiertłem 7 mm do wiercenia otworów oraz tulejką 7 mm.

PBTS Uniwerslany zestaw do nacinania 

Możliwość stosowania na tokarce albo do wiercenia 
ręcznego. Pozwala na precyzyjne wiercenie przez całą 
długość długopisu.

PBTS Uniwersalny zestaw narzędzi do nacinania 

Przyrząd do szlifowania misek Deluxe wraz z krążkami 
szlifującymi

PM-2MT  Uniwersalny trzpień & wiertło 7 mm do długopisów,        1 MT

VBS50 Deluxe Przyrząd do szlifowania misek z 10 krążkami szlifującymi 

VSP50S Wrzeciono szlifierskie z prostą gąbką 50 mm, w zestawie asortyment 10 krążków  

VSP50T Stożkowe wrzeciono szlifierskie z gąbką 50 mm,  zestawie asortyment 10 krążków   

VD60 Krążki szlifujące, mocowane na rzep, śr. 50 mm, P60, 20 sztuk   

VD120 Krążki szlifujące, mocowane na rzep, śr. 50 mm,  P120, 20 sztuk  

VD180 Krążki szlifujące, mocowane na rzep, śr. 50 mm, P180, 20 sztuk  

VD240 Krążki szlifujące, mocowane na rzep, śr. 50 mm, P240, 20 sztuk  

VD400 Krążki szlifujące, mocowane na rzep, śr. 50 mm, P400, 20 sztuk  

Akcesoria do toczenia 

Tarcze tokarskie
Tarcze tokarskie to idealne narzędzie do mocowania dużych 
bądź ciężkich obiektów, do toczenia w poprzek słojów.

CWA75   Tarcza tokarska ze stali 4” - M33, maks. zakres 15”    

CWA76   Tarcza tokarska ze stali 6” - M33, maks. zakres 24”    

Zestaw do wiercenia głębokich otworów
Doskonały zestaw do wiercenia długich, jednorodnych  
otworów w elementach, które są  
zamocowane na tokarce.  
Idealny do świeczników (średnica 5/16”-  
dopasowana do standardowych oprawek  
do żarówek)

CWA131-2MT Zestaw do wiercenia długich otworów - stożek Morse’a nr 2 

CWA111 Wierło kręte 5/16” do wiercenia długich otworów 

A

B

C
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Dłuta do toczenia drewna

Korzenie produkcji narzędzi Record Power sięgają lat 80. XX wieku, 
kiedy to w fabryce Record przy Meadow Street w Sheffield produkowano 
narzędzia tokarskie. Jesteśmy dumni z tego, że wznowiliśmy teraz 
produkcję w naszym obecnym zakładzie i siedzibie firmy blisko korzeni  
Record Power, w Sheffield.

Narzędzia są wykonywane przy użyciu nowoczesnej technologii  CNC, z wykorzystaniem 
cięcia laserowego i automatycznego polerowania.Szlifowanie i montaż finalny są 
wykonywanie ręcznie. Obróbka cieplna w kąpieli solnej pozwala uzyskać poziom 
twardości - zapewniając równowagę między elastycznością a utrzymaniem optymalnej 
krawędzi skrawającej. Ta kombinacja technik sprawia, że każde narzędzie spełnia założone 
tolerancje produkcyjne oraz podlega dokładnej, rygorystycznej kontroli, aby zapewnić 
wysoką jakość wykończenia i wymaganą wydajność. Zakup narzędzi tokarskich Record 
Power oznacza inwestycję w wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie produkcji 
marki, która od lat wielu specjalizuje się w produkcji maszyn i narzędzi do toczenia 
drewna.

recordpower.co.uk/
turningtools

Dostępne darmowe 
filmy edukacyjne

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

Z dumą przedstawiamy nową gamę narzędzi tokarskich 
wyprodukowanych przez Record Power w zakładzie 
produkcyjnym firmy w Wielkiej Brytanii. Zaprojektowanych 
we współpracy i w konsultacji  z  profesjonalnymi 
tokarzami. Narzędzia poddawane rygorystycznej kontroli, 
stanowią nowy standard jakości.

Ostrza są wykonane ze stali szybkotnącej, co przekłada się na 
większą żywotność. Rękojeści wykonane są z drobnoziarnistego, 
stabilnego i twardego drewna bukowego. Kształt rękojeści 
został specjalnie zaprojektowany, w oparciu o wskazówki 
doświadczonych tokarzy, aby zapewnić mocny i wygodny chwyt, 
który pozwala na pełną koncentrację na toczeniu.

Cała seria jest produkowana zgodnie z 
najwyższymi standardami, dzięki czemu 
idealnie nadają się do użytkowania przez 
wymagających profesjonalistów, ale jest 
przy tym oferowana w cenie, która czyni je 
idealnymi i dostępnymi  dla początkujących 
tokarzy. Ponadto Record Power oferuje online 
bezpłatne filmy edukacyjne, które pokazują 
jak używać i ostrzyć narzędzia w przejrzystym 
i łatwym do zrozumienia formacie - więcej 
informacji dostępnych jest na kanale Record 
Power YouTube.
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Skrobaki
Skrobaki z okrągłym ostrzem mają funkcję zbierania z lewej strony ostrza, co pozwala na ich łatwe użycie 
po wewnętrznej stronie misek. Idealne do usuwania śladów żłobienia i ogólnych prac wygładzających.

Dłuta skośne
Prawdopodobnie najbardziej wszechstronne narzędzie do toczenia między kłami - pozwalają uzyskać  
jedwabiście gładkie wykończenie. Mogą być także być używane do wytwarzania koralików, zagłębień, 
zaokrągleń i innych elementów dekoracyjnych.

103720 3-częściowy zestaw dłut HSS do toczenia misek 
Zestaw trzech podstawowych dłut do toczenia misek: dłuto z ostrzem wklęsłym 3/8”, dłuto z ostrzem 
zaokrąglonym 1/2”, dłuto typu przecinak  3/16”.

Zestaw trzech dłut do toczenia na wrzecionie: dłuto do toczenia wstępnego typu ‘spindle’  1”,  dłuto do 

toczenia 3/8”,  dłuto typu przecinak 1/8”.

Dłuta do toczenia misek
Charakteryzują się ulepszonym profilem ostrza, zaprojektowanym w celu szybkiego usuwania wiórów, co 
zapewnia bardziej efektywne i szybsze cięcie.

103630 Dłuto do misek 1/4", rękojeść 12"  

103640 Dłuto do misek 3/8", rękojeść 12"  

103650 Dłuto do misek 3/8", rękojeść 16"  

103660 Dłuto do misek 1/2", rękojeść 16"  

Dłuta do toczenia wstępnego
Zaprojektowane do toczenia między kłami elementów ze słojami ułożonym  równolegle do łoża. Głęboki 
i szeroki kształt ostrza pozwala na szybkie usuwanie wiórów.  Idealne do obróbki zgrubnej elementów 
zamocowanych między kłami,  ale mogą być również przydatne do drobniejszych prac. 

Dłuta typu ‘Spindle’
To idealne uniwersalne narzędzia do wzdłużnego toczenia między kłami, idealne do produkcji koralików, do 
toczenia zagłębień czy zaokrągleń oraz wielu innych projektów.

Przecinaki
Stosowane głównie do oddzielania gotowego, wytoczonego przedmiotu z obrabianego elementu. Dzięki 
odpowiedniej technice, można je również wykorzystać do tworzenia koralików i innych kształtów - jest to 
naprawdę przydatne i niezbędne narzędzie dla każdego tokarza.

103510 Dłuto do toczenia wstępnego 3/4”, rękojeść 12"      

103520 Dłuto do toczenia wstępnego 1", rękojeść 12"      

103530 Dłuto do toczenia wstępnego 1-1/4”, rękojeść 16"  

103540 Dłuto typu ‘Spindle’ 1/4", rękojeść 12"    

103550 Dłuto typu ‘Spindle’ 3/8", rękojeść 12"    

103560 Dłuto typu ‘Spindle’ 1/2", rękojeść 12"  

103600 Dłuto przecinak 3/16", rękojeść 12"  

103610 Dłuto przecinak 1/8", rękojeść 12"  

103620 Dłuto przecinak 1/16"  

103570 Dłuto skośne 1/2", rękojeść 12"  

103580 Dłuto skośne 3/4", rękojeść 12"  

103590 Dłuto skośne 1", rękojeść 12"  

103670 Skrobak zaokrąglony 1/2", rękojeść 12"  

103680 Skrobak zaokrąglony 3/4", rękojeść 12"  

103690 Skrobak zaokrąglony 3/4", rękojeść 16"  

103700 Skrobak zaokrąglony 1”, rękojeść 16”

Pojedyńcze dłuta dostępne od lipca 2020

103710 3-częściowy zestaw dłut HSS typu ‘Spindle’ 

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii
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Master Class
The Basics with Alan Holtham
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Maintenance of the Bandsaw
 
Making Cuts
 
Record Power Bandsaw Range

TM

Based on his series of popular Record Power 
sponsored masterclasses at numerous major 
woodworking exhibitions in recent years, 
Alan Holtham explains why the bandsaw 
is his favourite machine in the workshop, 
highlights the versatility of the bandsaw and 
the benefits of ownership. In this DVD Alan 
explodes a few myths about bandsaws and 
in a clear and logical way sets about showing 
how easy and safe it can be to choose a 
machine, set it up, choose the correct blades, 

maintain the machine properly and most 
importantly make many varieties of cuts, 
from wafer thin veneers, to tenons, curves 
and circles in deep material.
 
This DVD is ideal for any bandsaw owner or 
new woodworker wanting to get the best 
from their machine as most of the principles 
covered are general to all bandsaws. This 
DVD is essential for anyone thinking about 
buying a bandsaw for the first time.

Bandsaw Master Class 

©  Produced for Record Power Ltd. It is forbidden to reproduce or transmit this disc in any form without 
prior written consent from Record Power Ltd.

DURATION 60 MINS APPROXREGION 2 PAL DISC

The Basics with Alan Holtham

www.recordpower.info 

Running Times

Introduction 2.35 
 
Bandsaw Features 5.43
  
Adjustments & Settings 13.55
  
All About Blades 5.58
 
Maintenance of the Bandsaw  2.20
 
Making Cuts  21.30
 
Record Power Bandsaw Range  2.48
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W zestawie z listwą do  rozcinania elementów 
Listwę można łatwo zamontować na ograniczniku i wykorzystać 
do rozcinania długich elementów  - drewno odchyla się na listwie 
rozporowej, aby zrekompensować  zmiany na skutek ułożenia włókien 
drewna i zapobiec przesuwaniu się linii cięcia. 

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

 W zestawie
płyta DVD    

Pilarki taśmowe SABRE Record Power to kolejny krok ewolucyjny w ofercie tego znanego i wiodącego na rynku  producenta  pilarek. Do rozwiązań zastosowanych w asortymencie Premium, w modelu SABRE-350 
wprowadzono kilka fantastycznych nowych funkcji, dzięki czemu uzyskano maszynę o większej wydajności, precyzyjności i łatwości obsługi, parametrach rzadko spotykanych w tej klasie cenowej. Pilarka 
wyposażona jest silnik o mocy 1100 W (1 1/2 KM), który w  połączeniu z wytrzymałymi, żeliwnymi kołami, zapewnia dużą moc podczas pracy w całym zakresie obróbki.  Dwie prędkości, szybsze niż w innych 
porównywalnych maszynach, powodują, że model ten nadaje się idealnie do cięcia metali nieżelaznych a także drewna. Funkcja szybkiego ustawiania ogranicznika, prowadnice sprężynowe, zwalnianie naciągu 
taśmy na mimośrodzie, dwustronne mocowanie ogranicznika, sprawiają, że pilarka jest łatwa pod względem obsługi i ustawiania – pozwala użytkownikowi na całkowite skoncentrowanie się na wykonywanym 
projekcie

SABRE-350 (14”) SPECYFIKACJA
Maksymalna wysokość cięcia: 285 mm Wysokość stołu od podłogi: 1029 mm Długość taśmy tnącej: 111” Średnica króćca odciągowego: 100 mm

Szerokość cięcia: 345 mm Moc silnika P1: 1500 W Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 3/4” Waga: 116 kg

Wielkość stołu: 546 x 400 mm Moc silnika P2: 1100 W Prędkość taśmy: 440 & 1000 m / min. Wymiary: wys.1892 x szer.870 x głęb.656 mm

ZINTEGROWANA PODSTAWA 
Podstawa stanowi praktyczne miejsce do przechowywania 
narzędzi  i drewna.

SABRE-350 Pilarka taśmowa 14”

Regulacja na mimośrodzie naciągu i zwalniania taśmy tnącej. 
Szybkie zwalnianie i ponowny naciąg taśmy tnącej przy użyciu dźwigni 
na mimośrodzie. Dzięki temu zmiana taśmy tnącej jest prosta i szybka; 
w przypadku użycia taśmy o takich samych parametrach, dźwignia 
umożliwia szybki wybór odpowiedniego naciągu.

MASYWNY MECHANIZM OBROTOWY
Przemysłowa wersja mechanizmu zębatkowego 
zapewnia solidne oparcie dla stołu; możliwość 
zmiany kąta położenia stołu w zakresie do 45º  
i zablokowania pozycji  stołu w miejscu, dzięki 
dużej i łatwo dostępnej dźwigni blokującej. 

PROSTA REGULACJA PROWADZENIA 
TAŚMY TNĄCEJ
Sprężynujące prowadnice taśmy można szybko i 
łatwo ustawić bez użycia narzędzi. 

Cechy SABRE-350 i SABRE-450:

68051 Wykonany z żeliwa ogranicznik do cięć pod kątem 
88890 Krótka przykładnica wzdłużna do pilarek  SABRE
67050 SABRE-350 Zestaw kół

BB111-3PACK  Zestaw 3 taśm tnących do Sabre 350 
(1/4”, 3/8” i 1/2”) 

BB1111204 111” x 1/2” x 4 TPI  

BB1111206 111” x 1/2” x 6 TPI  

BB1111406 111” x 1/4” x 6 TPI  

BB1113403 111” x 3/4” x 4 TPI  

BB1113406 111” x 3/4” x 6 TPI  

BB1113806 111” x 3/8” x 6 TPI  

BB1115804 111” x 5/8” x 4 TPI  
    



15

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE 
68050 SABRE-450 Zestaw kół  
68051 Wykonany z żeliwa ogranicznik do cięć pod kątem 
88890 Krótka przykładnica wzdłużna do pilarek SABRE 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

16 AMP

Pilarki taśmowe SABRE Record Power to kolejny krok ewolucyjny w ofercie tego znanego i wiodącego na rynku  producenta  pilarek. Do rozwiązań zastosowanych w asortymencie Premium, w modelu SABRE-450 
wprowadzono kilka fantastycznych, nowych funkcji, dzięki czemu uzyskano też największą pilarkę taśmową w całej ofercie Record Power. Silnik o mocy wyjściowej 1500 W (2 KM) napędza ciężkie, żeliwne koła z 
mocą wystarczającą, aby poradzić sobie z najbardziej trudnymi cięciami. Funkcja szybkiego ustawiania ogranicznika, prowadnice sprężynowe, zwalnianie naciągu taśmy na mimośrodzie, dwustronne mocowanie 
ogranicznika, sprawiają, że pilarka jest łatwa pod względem obsługi i ustawiania – pozwala użytkownikowi na całkowite skoncentrowanie  się na wykonywanym projekcie. Ponadto model SABRE-450 posiada 
elektromechaniczny układ hamulcowy, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w środowiskach edukacyjnych.

SABRE-450 (18”) SPECYFIKACJA
Maksymalna wysokość cięcia: 320 mm Wysokość stołu od podłogi: 900 mm Długość taśmy tnącej: 153” Średnica króćca odciągowego: 100 mm

Szerokość cięcia: 445 mm Moc silnika P1: 2000 W Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 1-3/8” Waga: 149 kg

Wielkość stołu: 658 x 400 mm Moc silnika P2: 1500 W Prędkość taśmy: 1000 m / min. Wymiary: wys.1880 x szer.976 x głęb.740 mm

SABRE-450 Pilarka taśmowa 18”

wymagane

 Elektromechaniczny system 
hamulcowy 

 Pozwala na szybkie  i bardziej bezpieczne  
zatrzymanie  maszyny

DWUSTRONNE MOCOWANIE 
OGRANICZNIKA 
Unikatowe wzornictwo mocowania ogranicznika, 
pozwala na zamocowanie przykładnicy z prawej 
strony taśm tnącej, i zabezpieczenie wytłaczanej 
listwy ogranicznika po drugiej stronie mocowania.

MASYWNE, ŻELIWNE KOŁA PILARKI
Dynamicznie wyważone i ciężkie koła dają 
podczas użytkowania efekt koła zamachowego i 
zapewniają dużą moc i dużą wydajność maszyny. 

W zestawie z listwą dp rozcinania elementów 
Listwę można łatwo zamontować na ograniczniku i wykorzystać 
do rozcinania długich elementów  - drewno odchyla się na listwie 
rozporowej, aby zrekompensować  zmiany na skutek ułożenia 
włókien drewna i zapobiec przesuwaniu się linii cięcia. 

Regulacja na mimośrodzie naciągu i zwalniania taśmy 
tnącej. 
Szybkie zwalnianie i ponowny naciąg taśmy tnącej przy użyciu 
dźwigni na mimośrodzie. Dzięki temu zmiana taśmy tnącej jest 
prosta i szybka; w przypadku użycia taśmy o  takich samych 
parametrach, dźwignia umożliwia szybki wybór odpowiedniego 
naciągu.

BB153-3PACK  Zestaw 3 taśm tnących do Sabre 450  
(1/4”, 3/8” i  1/2”) 

BB153103 153” x 1” x 3 TPI  

BB1531206 153” x 1/2” x 6 TPI  

BB1531406 153” x 1/4” x 6 TPI  

BB1533403 153” x 3/4” x 3 TPI  

BB1533806 153” x 3/8” x 6 TPI  
   

Dostępna jako wersja 
jedno- lub trójfazowa
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Record Power Bandsaw Range

TM

Based on his series of popular Record Power 
sponsored masterclasses at numerous major 
woodworking exhibitions in recent years, 
Alan Holtham explains why the bandsaw 
is his favourite machine in the workshop, 
highlights the versatility of the bandsaw and 
the benefits of ownership. In this DVD Alan 
explodes a few myths about bandsaws and 
in a clear and logical way sets about showing 
how easy and safe it can be to choose a 
machine, set it up, choose the correct blades, 

maintain the machine properly and most 
importantly make many varieties of cuts, 
from wafer thin veneers, to tenons, curves 
and circles in deep material.
 
This DVD is ideal for any bandsaw owner or 
new woodworker wanting to get the best 
from their machine as most of the principles 
covered are general to all bandsaws. This 
DVD is essential for anyone thinking about 
buying a bandsaw for the first time.

Bandsaw Master Class 
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 W zestawie
płyta DVD    
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BS250 Pilarka taśmowa 10”

Kompaktowa maszyna przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy dysponują ograniczonym miejscem 
w zakładzie lub ograniczeni są dostępnym budżetem, który nie pozwala na zakup profesjonalnej pilarki. 
Jest sensowną alternatywą dla lekkich pod względem budowy maszyn, z założenia przeznaczonych dla 
hobbystów. 

Modelu BS 250 nie należy identyfikować z tanimi, lekkimi maszynami przeznaczonymi dla amatorów. 
Maszyna posiada solidną konstrukcję, podobną do tej stosowanej w większych modelach - solidną, stalową 
ramę, dynamicznie wyważone koła pilarki, stoły wykonane z odlewu żeliwnego oraz silnik indukcyjny. 
Kompaktowa forma pozwala na jej użytkowania także w małych warsztatach. Maszynę można zamontować 
na dostępnej jako opcja podstawie oraz wyposażyć w komplet kół, które zapewni jej mobilność w zakładzie.

W zestawie: 
SBS250-DEP10  
redukcja 100-61 mm

BS250 SPECYFIKACJA
Maksymalna wysokość cięcia: 120 mm Długość taśmy tnącej: 70 1/2”

Maks. szerokość cięcia: 240 mm Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 1/2”

Wielkość stołu: 315 x 350 mm Prędkość taśmy: 740 m / min.

Wysokość stołu od podłogi: 370 mm Średnica króćca odciągowego: 58 mm  
(100 mm z dostarczonym adapterem )

Moc silnika P1: 350 W Waga: 30 kg

Moc silnika P2: 200 W Wymiary: wys.860 x szer.550 x głęb.480 mm

W zestawie
płyta DVD

BS300E Pilarka taśmowa 12”

BB70-3PACK Zestaw 3 taśm tnących do BS250 
(1/4”, 3/8” i 1/2”) 

BB701406 70 1/2” x 1/4” x 6 TPI 

BB703804 70 1/2” x 3/8” x 4 TPI 

BB703806 70 1/2” x 3/8” x 6 TPI  

BB701206 70 1/2” x 1/2” x 6 TPI 
   

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Na zdjęciu maszyna z dostępną jako 
opcja podstawą i zestawem kół

Masywne, obrotowe 
zawieszenie 
Możliwość regulacji stołu 
w zakresie 0 - 45º na 
masywnym, obrotowym 
zawieszeniu z łatwą do 
odczytu skalą.

Stół
Solidny, precyzyjnie szlifowany żeliwny stół stanowi idealne 
oparcie podczas pracy i zapewnia łatwy przesuw elementów. 

Prowadnice taśmy 
Prowadnice taśmy tnącej można łatwo i szybko ustawić.

“Maszynie nie można naprawdę nic zarzucić.” Practical Woodworking

Wysokiej jakości pilarka taśmowa BS300E to maszyna przeznaczona przede wszystkim dla średniej 
wielkości zakładów. Wiele funkcji, takich jak solidna przykładnica, wytrzymały, obrotowy mechnizm 
stołu i żeliwne koła stosowane są zazwyczaj w maszyn przemysłowych. Wszystko to sprawia, że jest to 
wyjątkowo solidna pilarka taśmowa o bardzo dobrych parametrach obróbki.

BS300E SPECYFIKACJA
Maks. wysokość cięcia: 190 mm Długość taśmy tnącej: 93 1/4”

Szerokość cięcia: Wysięg ramienia: 305 mm Zakres szerokości taśmy:  1/4 - 3/4”

Wielkość stołu: 480 x 400 mm Prędkość taśmy: 820 & 380 m / minute

Wysokość stołu od podłogi:  990 mm Średnica króćca odciągowego: 100 mm

Moc silnika P1: 1000 W Waga: 80 kg

Moc silnika P2: 750 W Wymiary: wys.1690 x szer. 880 x głęb.680 mm BB93-3PACK Zestaw 3 taśm tnących do BS300E 
(1/4”, 3/8” i 5/8”) 

BB931204 93 1/4" x 1/2" x 4 TPI 

BB931206 93 1/4" x 1/2" x 6 TPI 

BB931406 93 1/4" x 1/4" x 6TPI 

BB933403 93 1/4" x 3/4" x 3TPI 

BB933406 93 1/4" x 3/4" x 6 TPI 

BB933806 93 1/4" x 3/8" x 6 TPI 
   

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

“Model BS300E to bardzo dobra maszyna warta swojej ceny, wyposażona w masywne podzespoły, które 
gwarantują wytrzymałość i wydajność”  Good Woodworking

88888 Przykładnica wzdłużna Sabre w zestawie do 
pilarek Record (do modeli BS300E, BS350S i BS400)
Zestaw ma te same funkcje co przykładnica w pilarkach 
Sabre: szybka regulacja na mimośrodzie, obustronne 
mocowanie przykładnicy, które daje możliwość jej 
mocowania po obydwu stronach taśmy tnącej. 

Koła pilarki są dynamicznie wyważone 
i wytwarzają efekt koła zamachowego, 
przyczyniając się do llepszej wydajności 
cięcia. Koła pokryte są starannie wykończoną 
nakładką gumową, co zapewnia lepsze, 
bardziej płynne prowadzenie taśmy tnącej.

Mocowanie taśmy wyposażone jest w śruby walcowe i zębatkowy 
mechanizm podnoszeni/opuszczania co znacznie ułatwia ustawianie.

Przemysłowy typ przykładnicy i system jej mocowania.

Solidny, podwójny mechanizm obrotowy zawieszenia stołu, 
wyposażony w system zębatkowy, zapewnia łatwe i precyzyjne, 
realizowane jedną ręką, pochylanie stołu pod kątem. Prosta 
regulacja mechanizmu za pomocą śrub umieszczonych na górze 
koła pilarki.

Prowadnice taśmy tnącej można łatwo i szybko ustawić.

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy 

ZALECANY ZAKUP
BS250-AW Podstawa i zestaw kół

Imponująca wysokość cięcia  
120 mm i długość ramienia 
240 mm rzadko spotykana w 
tej klasie maszyn. 

ZALECANY ZAKUP
BS300A  Podstawa i zestaw kół

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy 

W zestawie
płyta DVD
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Bandsaw 
Master Class
The Basics with Alan Holtham

Introduction
 
Bandsaw Features
  
Adjustments & Settings
  
All About Blades
 
Maintenance of the Bandsaw
 
Making Cuts
 
Record Power Bandsaw Range

TM

Based on his series of popular Record Power 
sponsored masterclasses at numerous major 
woodworking exhibitions in recent years, 
Alan Holtham explains why the bandsaw 
is his favourite machine in the workshop, 
highlights the versatility of the bandsaw and 
the benefits of ownership. In this DVD Alan 
explodes a few myths about bandsaws and 
in a clear and logical way sets about showing 
how easy and safe it can be to choose a 
machine, set it up, choose the correct blades, 

maintain the machine properly and most 
importantly make many varieties of cuts, 
from wafer thin veneers, to tenons, curves 
and circles in deep material.
 
This DVD is ideal for any bandsaw owner or 
new woodworker wanting to get the best 
from their machine as most of the principles 
covered are general to all bandsaws. This 
DVD is essential for anyone thinking about 
buying a bandsaw for the first time.

Bandsaw Master Class 

©  Produced for Record Power Ltd. It is forbidden to reproduce or transmit this disc in any form without 
prior written consent from Record Power Ltd.

DURATION 60 MINS APPROXREGION 2 PAL DISC

The Basics with Alan Holtham

www.recordpower.info 

Running Times

Introduction 2.35 
 
Bandsaw Features 5.43
  
Adjustments & Settings 13.55
  
All About Blades 5.58
 
Maintenance of the Bandsaw  2.20
 
Making Cuts  21.30
 
Record Power Bandsaw Range  2.48

bandsaw masterclass sleeve artwork.indd   1 23/03/2015   14:07
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BS350S Pilarka taśmowa 14”

BS400 Pilarka taśmowa 16”

Model BS350S to jedna z najbardziej popularnych pilarek w ofercie Record Power. To mocna 
i wytrzymała maszyna dla obłożonych pracą zakładów, które ze względu na budżet czy brak 
miejsca w zakładzie, nie mogą pozwolić sobie na zakup większego urządzenia. 

Pilarka BS400 to produkt wysokiej jakości; ma duży zakres obróbki i wiele rozwiązań 
stosowanych w maszynach przemysłowych. Jest niezawodna i cechuje ją dobra wydajność. 
Wszystko to przy niewygórowanej cenie sprawia, że może spełniać oczekiwania najbardziej 
wymagających stolarzy. 

BS350S SPECYFIKACJA
Maks. wysokość cięcia: 230 mm Długość taśmy tnącej: 103 1/2”

Szerokość cięcia: 340 mm Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 3/4”

Wielkość stołu:  548 x 500 mm Prędkość taśmy: 820 & 380 m / min.

Wysokość stołu od podłogi: 998 mm Średnica króćca odciągowego: 100 mm

Moc silnika P1: 1400 W Waga: 100 kg

Moc silnika P2: 1100 W Wymiary: wys.1795 x szer.880 x głęb.780 mm

Koła pilarki są dynamicznie wyważone 
i wytwarzają efekt koła zamachowego, 
przyczyniając się do lepszej wydajności 
cięcia. Koła pokryte są starannie 
wykończoną nakładką gumową, co 
zapewnia lepsze, bardziej płynne 
prowadzenie taśmy tnącej.

Dźwignia szybkiego naciągu taśmy 
tnącej znacząco ułatwia i przyspiesza 
wymianę taśmy. 

Przemysłowy typ przykładnicy i system jej mocowania.

Mocowanie taśmy wyposażone jest w śruby walcowe i zębatkowy 
mechanizm podnoszenia/opuszczania co znacznie ułatwia ustawianie.

W zestawie podstawa i prosty zestaw kół

BB10312-3PACK Zestaw 3 taśm tnących do BS350S 
(1/4”, 3/8” i 5/8”) 

BB103121406 103 1/2” x 1/4” x 6 TPI 

BB103123806 103 1/2” x 3/8” x 6 TPI 

BB103121204 103 1/2” x 1/2” x 4 TPI 

BB103121206 103 1/2” x 1/2” x 6 TPI  

BB103123403 103 1/2” x 3/4” x 3 TPI  
   

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

BS400 SPECYFIKACJA
Maks. wysokość: 305 mm Długość taśmy tnącej: 133”

Szerokość cięcia: 416 mm Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 1”

Wielkość stołu: 535 x 480 mm Prędkość taśmy: 820 & 420 m / min.

Wysokość stołu od podłogi: 900 mm Średnica króćca odciągowego: 100 mm

Moc silnika P1: 2000 W Waga: 140 kg

Moc silnika P2: 1500 W Wymiary: dł.630 x wys.1800 x szer.850 mm

“Doskonała jakość wykonania, dobre parametry obróbki i duża moc”  Furniture & Cabinet Making

BB133-3PACK Zestaw 3 taśm tnących do BS400 
(1/4”, 3/8” i 5/8”)  

BB1331406 133” x 1/4” x 6 TPI  

BB1333806 133” x 3/8” x 6 TPI  

BB1331206 133” x 1/2” x 6 TPI   

BB1333403 133” x 3/4” x 3 TPI   

BB133103 133” x 1” x 3 TPI    
   

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
305 mm 

głębokość 
cięcia

Koła pilarki są dynamicznie wyważone 
i wytwarzają efekt koła zamachowego, 
przyczyniając się do lepszej wydajności 
cięcia. Koła pokryte są starannie 
wykończoną nakładką gumową, co 
zapewnia lepsze, bardziej płynne 
prowadzenie taśmy tnącej.

Solidny, precyzyjnie szlifowany żeliwny stół zapewnia idealne oparcie 
podczas pracy i zapewnia łatwy przesuw elementów. 

Prowadnice taśmy tnącej można łatwo i szybko ustawić.

ZALECANY ZAKUP
BS350S-W Zestaw kół 

Dźwignia szybkiego naciągu taśmy 
tnącej znacząca łatwia i przyspiesza 
wymianę taśmy.  

Przemysłowy typ przykładnicy i system jej mocowania.

Mocowanie taśmy wyposażone jest w śruby walcowe i zębatkowy 
mechanizm podnoszeni/opuszczania co znacznie ułatwia 
ustawianie.

Prowadnice taśmy tnącej można łatwo i szybko ustawić.

ZALECANY ZAKUP
BS400/W Podstawa i zestaw kół

Solidny, podwójny mechanizm obrotowy 
zawieszenia stołu, wyposażony 
w system zębatkowy, zapewnia łatwe 
i precyzyjne, realizowane jedną ręką, 
pochylanie stołu pod kątem. Prosta 
regulacja mechanizmu za pomocą śrub 
umieszczonych na górze koła pilarki.

Solidny, podwójny mechanizm obrotowy 
zawieszenia stołu, wyposażony 
w system zębatkowy zapewnia łatwe 
i precyzyjne, realizowane jedną ręką, 
pochylanie stołu pod kątem. Prosta 
regulacja mechanizmu za pomocą śrub 
umieszczonych na górze koła pilarki.

   W zestawie płyta 
DVD                        

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy 

“Ta maszyna niezawodnie wykonuje powierzone jej zadania… jest idealnym urządzeniem dla półprofesjonalnego użytkownika”.  Practical Woodworking

W zestawie 
płyta DVD

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy 
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Urządzenia odciągowe CamVac

Wszechstronność pasująca do każdego zakładu 
Bogata oferta urządzeń odciągowych  CamVac obejmuje urządzenia o pojemności od 36 
do 200 litrów, dzięki czemu jest w stanie zaspokoić potrzeby niemal każdego zakładu: od 
małego domowego warsztatu, po średnie  i większe obiekty przemysłowe i handlowe.

Wyprodukowano w 
Wielkiej Brytanii

Wszystkie urządzenia CamVac wyposażone są w mocne silniki 1 kW, które są w różny sposób konfigurowane 
we wszystkich dostępnych modelach. Daje to możliwość wyboru pomiędzy urządzeniami z konfiguracjami 
pojedynczego, podwójnego, a nawet potrójnego silnika. Modele z wieloma silnikami mogą albo 
zwiększać moc odciągania pyłów przy stosowaniu wszystkich silników razem, albo mogą być używane 
naprzemiennie, co zapewnia wydłużenie czas pracy.

Dostępne wersje silników

Urządzenia CamVac są prawdopodobnie najcichszymi dostępnymi na rynku urządzeniami odciągowymi 
typu HPLV (wysokie ciśnienie, mały strumień). Wylot e akustyczny skutecznie redukuje hałas - testy 
wykazały hałasu podczas pracy na poziomie 74 dB w modelu z jednym silnikiem. W wypadku zastosowania 
dostępnego jako opcja węża 2-1/2 ”montowanego na wylocie akustycznym, poziom hałasu można 
zredukować do około 68 dB, co znacząco zwiększa walory urządzenia, jeśli jest ono eksploatowane w 
obszarach mieszkalnych, w których nadmierny hałas stanowi istotny problem. 

Wylot akustyczny

Filtr bębnowy i filtry silnikowe zapewniają 
trzystopniową filtrację drobnego pyłu 
za pomocą dwóch filtrów tkaninowych 
(możliwość prania) i systemu filtrów 
papierowych. Odciągi filtrują cząstki nawet 
do 0,5 mikrona, dzięki czemu idealnie nadają 
się do stosowania z MDF i innymi materiałami 
niebezpiecznymi dla zdrowia. 

3-stopniowy poziom filtracji - do 0.5 mikrona

Wszystkie modele CamVac wyposażone 
są w unikalny, cyklonowy układ wlotowy, 
który powoduje, że odpady są wrzucane 
z dużą siłą w kierunku bębna i kierowane 
wokół zewnętrznej krawędzi, co powoduje 
utrzymanie filtrów w czystości i wymiernie 
wydłuża ich żywotność.

Dzięki temu odciągi CamVac nadają się do 
zbierania grubszych elementów, takich jak 
odłamki drewna i drobny pył, zwiększając 
ich wszechstronność i przydatność w 
warsztacie.

Wlot cyklonowy

0.5 MIKRONA
Nadaje się do MDF

POZIOM
FILTRACJI

youtube.com/RecordPowerTV

Dostępne video
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Kompaktowy model GV 286 o pojemności 36 litrów, nadaje się idealnie do mniejszych zakładów lub warsztatów. Poza pyłem 
drzewnym, wiórami może służyć także do zbierania odpadów produkcyjnych, gwoździ i innego typu pozostałości. Wszystko to, 
dzięki systemowi trzykrotnej filtracji urządzeń CamVac, sprawdzonemu także w wypadku bardzo drobnych cząstek. Cyklonowa 
konstrukcja neutralnych łopatek wentylatora powoduje, że odpady są wrzucane z dużą siłą w kierunku bębna i kierowane wokół 
wewnętrznej krawędzi, co powoduje utrzymanie filtrów w czystości i pozwalana opadnięcie odpadów na dno zbiornika. 

CGV286 SPECYFIKACJA
Filtracja: 0.5 mikrona Wlot: 4”

Strumień powietrza: 54 lub 108 litrów / sek Waga: 8.5 lub 11 kg

Pojemność: 36 litrów Wymiary:  szer. 370 x głęb. 380 x wys. 397 mm

Silnik: 1000 lub  2000 W

Urządzenia odciągowe CamVac

CGV336 Urządzenie odciągowe - średniej wielkości
Model GV336 przy pojemności zbiornika 55 litrów jest jednocześnie bardzo kompaktowy. Poza pyłem drzewnym i wiórami, 
model ten może służyć także do zbierania odpadów, gwoździ i innego typu pozostałości produkcyjnych. Wszystko to dzięki 
systemowi trzykrotnej filtracji urządzeń CamVac, sprawdzonemu także w wypadku bardzo drobnych cząstek. Cyklonowa 
konstrukcja neutralnych łopatek wentylatora powoduje, że odpady są wrzucane z dużą siłą w kierunku bębna i kierowane 
wokół zewnętrznej krawędzi, co powoduje utrzymanie filtrów w czystości i pozwala na opadnięcie odpadów na dno zbiornika.

CGV336 SPECYFIKACJA
Filtracja: 0.5 mikrona Wlot:  4”

Strumień powietrza: 54 lub 108 litrów / sek Waga: 10.5 lub 13 kg

Pojemność: 55 litrów Wymiary: szer. 370 x głęb.412 x wys.624 mm

Silnik: 1000 lub 2000 W

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

CGV286 Kompaktowe urządzenie odciągowe

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

 Nadaje się do MDF

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

ZAMV - Teraz w zestawie z 2 metrami 
węża o śr. 100 mm i mankietem 

elastycznym DX100X

CGV286 WERSJE 
CGV286-3 Kompaktowe urządzenie odciągowe 1000 W, 36 l, wlot 4” 
CGV286-4 Kompaktowe urządzenie odciągowe 2000 W, 36 l, wlot 4”

Na zdjęciu model CGV286-3

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA
CVA286-27-100 Podstawa jezdna do modeli 286 i 336 
40900 Zestaw z redukcją do elektronarzędzi  do węża 2 1/2” 
CVA250-10-102  Komplet : 2,5 m węża śr. 2.5” z końcówkami 
DX100R63  Redukcja 4” na 2.5”
DX1500C  Adapter stożkowy do węża 32 mm

CGV336 WERSJE
CGV336-3 Średniej wielkości urządzenie odciągowe 55l, 1000 W, wlot 4”
CGV336-4 Średniej wielkości urządzenie odciągowe 55l, 2000 W, wlot 4”

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA
CVA286-27-100 Podstawa jezdna do modeli 286 i 336
40900 Zestaw z redukcją do elektronarzędzi  do węża 2 1/2”
CVA250-10-102  Komplet : 2,5 m węża śr. 2.5” z końcówkami 
DX100R63  Redukcja 4” na 2.5”
DX1500C  Adapter stożkowy do węża 32 mm

Na zdjęciu model CGV336-4

ZAMV - Teraz w zestawie z 2 metrami 
węża o śr. 100 mm i mankietem 

elastycznym DX100X

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

Nadaje się do MDF
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CGV386 Duże urządzenie odciągowe
Model GV386 ma zbiornik o pojemności 90 litrów. Poza pyłem drzewnym i wiórami, model ten może służyć także do 
zbierania odpadów produkcyjnych, gwoździ i innego typu pozostałości. Wszystko to dzięki systemowi trzykrotnej 
filtracji urządzeń CamVac, sprawdzonemu także w wypadku bardzo drobnych cząstek. Cyklonowa konstrukcja 
neutralnych łopatek wentylatora powoduje, że odpady są wrzucane z dużą siłą w kierunku bębna i kierowane 
wokół zewnętrznej krawędzi, co powoduje utrzymanie filtrów w czystości i pozwala na opadnięcie odpadów na dno 
zbiornika.

CGV386 SPECYFIKACJA
Filtracja: 0.5 mikrona Wlot: 4”

Strumień powietrza: 108 lub 162 litry / sek Waga: 17 lub 19.5 kg

Pojemność: 90 litrów Wymiary: szer. 478 x głęb. 520 x wys.573 mm

Silnik: 2000 lub 3000 W

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

 Nadaje się do MDF

Urządzenia odciągowe CamVac

ZAMV - Teraz w zestawie z 2 metrami 
węża o śr. 100 mm i mankietem 

elastycznym DX100X

CGV386 WERSJE
CGV386-5  Duże urządzenie odciągowe 90 l, 2000 W, wlot 4” 
CGV386-6  Duże urządzenie odciągowe 90 l, 3000 W, wlot 4”

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA
CVA386-27-100  Podstawa jezdna pod model 386
40900  Zestaw z redukcją do elektronarzędzi  do węża 2 1/2”
CVA250-10-102  Komplet : 2,5 m węża śr. 2.5” z końcówkami 
DX100R63  Redukcja 4” na 2.5”
DX1500C  Adapter stożkowy do węża 32 mm

CGV486-6 Wysokowydajne urządzenie odciągowe
Model GV486 to największe urządzenie odciągowe z modeli CamVac. Wyposażone jest w duży zbiornik o pojemności 
200 litrów. Bardzo często jest wykorzystywany w przemyśle i doskonale sprawdza się w tym otoczeniu w warunkach 
intensywnej eksploatacji. Poza pyłem drzewnym i wiórami, model ten może służyć także do zbierania odpadów 
produkcyjnych, gwoździ i innego typu pozostałości. Wszystko to dzięki systemowi trzykrotnej filtracji urządzeń CamVac, 
sprawdzonemu także w wypadku bardzo drobnych cząstek. Cyklonowa konstrukcja neutralnych łopatek wentylatora 
powoduje, że odpady są wrzucane z dużą siłą w kierunku bębna i kierowane wokół zewnętrznej krawędzi, co powoduje 
utrzymanie filtrów w czystości i pozwala na opadnięcie odpadów na dno zbiornika. 

CGV486-6 SPECYFIKACJA
Filtracja: 0.5 mikrona Wlot: 4”

Strumień powietrza: 162 litry / sek Waga: 28.5 kg

Pojemność: 200 litrów Wymiary: szer. 596 x głęb. 638 x wys. 860 mm

Silnik: 3000 W

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

Nadaje się do MDF

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA
CVA486-27-100  Podstawa jezdna pod model 486
40900  Zestaw z redukcją do elektronarzędzi  do węża 2 1/2”
CVA250-10-102  Komplet : 2,5 m węża śr. 2.5” z końcówkami 
DX100R63  Redukcja 4” na 2.5”
DX1500C  Adapter stożkowy do węża 32 mm

ZAMV - Teraz w zestawie z 2 metrami 
węża o śr. 100 mm i mankietem 

elastycznym DX100X

Na zdjęciu model CGV386-6
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Urządzenie to, przeznaczone do zamontowania na ścianie, posiada duży zbiornik o pojemności 150 litrów i przeznaczone jest do 
użytkowania w małych warsztatach. Odpady są gromadzone w worku wielokrotnego użycia, który umieszczony jest wewnątrz stalowego 
drucianego szkieletu, który pozwala na zachowanie kształtu worka. Poza pyłem drzewnym i wiórami, model ten może służyć także 
do zbierania odpadów, gwoździ i innego typu pozostałości produkcyjnych. Wszystko to dzięki systemowi trzykrotnej filtracji urządzeń 
CamVac, sprawdzonemu także w wypadku bardzo drobnych cząstek. Cyklonowa konstrukcja neutralnych łopatek wentylatora powoduje, 
że odpady są wrzucane z dużą siłą w kierunku bębna i kierowane wokół zewnętrznej krawędzi, co powoduje utrzymanie filtrów w 
czystości i pozwala na opadnięcie odpadów na dno worka odciągowego.

CGV286-3-WALL SPECYFIKACJA
Filtracja: 0.5 mikrona Wlot: 4”

Strumień powietrza: 108 litrów / sek Waga: 13 kg

Pojemność: 150 litrów Wymiary: szer.355 x głęb.385 x wys.930 mm     

Silnik: 2000 W

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

 Nadaje się do MDF

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA
CVG170-102  Dolny worek foliowy do odkurzacza ściennego 
CVG260-101  Mocowanie elastyczne do modeli ściennych
40900  Zestaw z redukcją do elektronarzędzi  do węża 2 1/2”
CVA250-10-102  Komplet : 2,5 m węża śr. 2.5” z końcówkami 
DX100R63  Redukcja 4” na 2.5”
DX1500C  Adapter stożkowy do węża 32 mm

CGV286-3-WALL Kompaktowe urządzenie odciągowe montowane na ścianie

AC400 Dwustopniowy filtr powietrza - zdalnie sterowany pilotem, z 3 prędkościami i możliwością programowania czasu pracy

Filtr sprawdza się idealnie do oczyszczania powietrza 
w małych i średnich zakładach; pomieszczeń o 
kubaturze do 113 m2.

AC400 SPECYFIKACJA

Szybkość filtracji: 409 cfm/min/ 695 m³/h

Filtracja: 1 mikrona

Liczba poziomów filtracji: 2

Moc silnika P1: 100 W

Moc silnika P2: 85 W

Poziom hałasu: 69 db

Waga: 14 kg

Wymiary: wys. 258 x szer. 431 x głęb. 514 mm

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA
SAC400-27  Filtr zewnętrzny do AC400
SAC400-26  Filtr wewnętrzny do AC400

Z filtrem dostarczane są także haki 
montażowe oraz łańcuchy

Łatwy demontaż filtra do 
czyszczenia lub wymiany

Trzy prędkości i funkcja timera 
pozwalają na użycie filtra także 
poza godzinami pracy zakładu.

W zestawie pilot zdalnego 
sterowania

Bardzo efektywne, dwuetapowe filtrowanie 
cząsteczek do wielkości 1 mikrona.

ZAMV - Teraz w zestawie z 2 metrami 
węża o śr. 100 mm i mankietem 

elastycznym DX100X
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DX1000 Urządzenie odciągowe do filtrowania drobnego pyłu (45 l.)
Idealne urządzenie dla zakładów dysponujących ograniczonym budżetem lub jeśli potrzebny 
jest odciąg do podłączenia tylko jednej maszyny. W razie zmiany przeznaczenia, dostępna jest 
szeroka gama akcesoriów zwiększających funkcjonalność. DX1000 to urządzenie o wysokiej filtracji 
zaprojektowany do filtrowania cząstek do 0,5 mikrona, co pozwala zminimalizować ilość szkodliwego 
pyłu w warsztacie.

Odciąganie pyłów

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

 Nadaje się do MDF

Mocny silnik 1 kW 
zapewnia dużą moc 
odciągania

DX1000 SPECYFIKACJA
Filtracja: 0.5 mikrona Moc silnika P1: 1200 W Wymiary: wys. 620 x szer.530 x głęb.360 mm

Strumień powietrza: 53 litry/sek Moc silnika P2: 1000 W

Pojemność: 45 litry Waga: 11 kg

Dwa etapy filtrowania. Proces filtrowania przebiega w 
dwóch etapach, co nacznie zwiększa efektywność
wyłapywania bardzo drobnego pyłu.

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
DX100X  Elastyczny mankiet o śr. 100 mm 
RSDE/B  Podstwa jezdna 
RSDE/W  Uchwyt do mocowania odciągu na ścianie
RSDE/A  Zestaw akcesoriów do odciągów drobnego pyłu
DX1500C  Adapter stożkowy do podłączenia urządzenia do 
węża 32 mm
DX100R63 Redukcja 4” na 2.5”
CVA250-10-102  2.5 metra węża elastycznego 2.5” z 
końcowkami

Na zdjęciu z dostępnym jako opcja elastycznym mankietem

RSDE/2A Urządzenie odciągowe o pojemności 50 l
z automatycznym włącznikiem

Model ten posiada te same same właściwości i parametry jak RSDE2, lecz wyposażony jest dodatkowo 
w automatyczny włącznik. Włącznik ten powoduje automatyczne załączenie urządzenie odciągowego, 
bezpośrednio po włączeniu maszyny, do której odciąg jest podłączony. Odciąg dostarczany jest  
kompletem kół, redukcją 100 - 32 mm, 2 m węża o śr. 32 mm, 2m węża o śr.100 mm, 5 zapasowymi 
filtrami papierowymi i króćcem do podłączenia maszyny.

RSDE/2A SPECYFIKACJA

Filtracja: 0.5 mikrona Moc silnika P1: 1150 W Wymiary:  wys. 770 x W530 x D360 mm

Strumień powietrza: 53 litry/sek Moc silnika P2: 350 W

Pojemność: 50 litrów Waga: 13.5 kg

Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii

0.5 MIKRONA

POZIOM 
FILTRACJI

 Nadaje się do MDF

Mocny silnik 1 kW zapewnia dużą siłę odciągania

Dwa poziomy filtrowania
Proces filtrowania przebiega 
w dwóch etapach, co znacznie 
zwiększa efektywność 
wyłapywania bardzo
drobnego pyłu.

W ZESTAWIE

UWAGA: Do automatycznego włącznika można podłączyć 
urządzenie o mocy maksymalnej 1.1 kW.

CX2500 Urządzenie odciągowe do wiórów, o pojemności 80 litrów

Idealne do podłączenia do strugarki, tokarki lub innej maszyny, która podczas obróbki wytwarza 
wióry. Model CX 2500 przeznaczony jest do użytkowania w prywatnych warsztatach - pozwala na dużą 
elastyczność, jeśli chodzi o odciąganie wiórów i pyłu.

CX3000 Przemysłowe urządzenie odciągowe do wiórów i pyłu

Model CX3000 jest wzorowany na wysokiej jakości, 
przemysłowych urządzeniach odciągowych Startrite. 
Idealnie nadaje się do większych zakładów.

CX2500 SPECYFIKACJA
Strumień powietrza: 850 m3 / godz. Moc silnika P2: 375 W Wymiary: wys.1650 x szer.420 x 

głęb.830 mmPojemność: 80 litrów Średnica worka odciągowego 275 mm

Moc silnika P1: 550 W Waga: 18 kg

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
25601 Worek odciągowy do CX2500
25600  Wkład do filtrowania drobnego pyłu   
25614  Zestaw 2 worków odciągowych 

Wkład filtrujący.
Dostarczany jako opcja wkład 
filtrujący, umożliwia wykorzystanie 
CX2500, także do filtrowania 
drobnego pyłu.

Zintegrowany uchwyt
Wbudowany uchwyt sprawia, że odnoszenie 
urządzenia jest bardzo łatwe.

W zestawie koła jezdne do urządzenia, umożliwią szybki i prosty 
transport urządzenia w warsztacie.

Nadaje się do stosowania ze ściennym systemem montażowym. 
Możliwość odwrócenia jednostki silnika i jego wykorzystanie jako 
urządzenia zasilającego system odciągowy w zakładzie.

Mocny stalowy wirnik
Zamocowany na silniku 
indukcyjnym dużej mocy. Tego typu 
wirniki spotykane są zazwyczaj 
w wysokiej klasy maszynach 
przemysłowych.

Podstawa z kółkami- ułatwia transport w obrębie 
całego zakładu.

CX3000 SPECYFIKACJA
Strumień powietrza: 2000 m3 / godz. Średnica worka: 450 mm

Pojemność: 139 litrów Waga: 40 kg

Moc silnika P1: 950 W Wymiary: szer.920 x głęb.530 x wys. 1900 mm

Moc silnika P2: 750 W

W ZESTAWIE
ZAMV 2 m węża odciągowego, śr. 100 mm

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
MDE-HCE/A  Plastikowy worek odciągowy 
CX3000/B  Płócienny worek odciągowy
MDE-FC450 Wkład do filtrowania drobnego pyłu

RSDE/B B Podstawa jezdna
DX1500E 5 zapasowych worków filtrujących
DX1500B Redukcja 100 - 32 mm + 2m węża odciągowego 
o śr. 32 mm 
ZAMV 2m węża o średnicy 100 mm & DX100X króciec 
odciągowy maszynowy

W ZESTAWIE
ZAMV 2 m węża odciągowego, śr. 100 mm  
2 m i 2 zapasowe worki odciągowe

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
DX1500C  Adapter stożkowy do podłączenia urządzenia 
do węża 32 mm
DX100R63  Redukcja 4” na 2.5”
CVA250-10-102  2.5 metra węża elastycznego 2.5”  
z końcowkami
RSDE/W Uchwyt do mocowania odciągu na ścianie

WYLOT 
POWIETRZA

WYLOT 
POWIETRZA

WLOT
POWIETRZA

WLOT  
POWIETRZA
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Odciąganie pyłów - akcesoria

Akcesoria te są kompatybilne z urządzeniami odciągowymi Record Power i CamVac a także wieloma urządzeniami innych marek, które mają króćce wlotowe o śr. 100 mm (4”) i 63.5 mm 
(2.5”). Natomiast materiały eksplatacyjne są przeznaczone wyłącznie do urządzeń Record Power i CamVac i mogą nie pasować do odciągów innych producentów.

40900 Zestaw z redukcją do podłączenia elektronarzędzi  
do węża 2 1/2”
Zestaw pozwala podłączenie elektronarzędzi do urządzenia CamVac (średnica przyłącza 2½ ”).  
Nadaje się do podłączenia elektronarzędzi o średnicach króćców odciągowych 22 do 47 mm.

W zestawie
40700 Adapter stożkowy
DX100R63 Redukcja 4” do 2 1/2” 

Węże i przyłącza
2.5” (63,5 mm)

A CVA250-10-102 Wąż elastyczny 2.5” kompletny z końcówkami 

B CVA250-21-101 Element łaczący do węża 2.5” - metalowy 

C CVA250-10-101CL Wąż odciągowy przezroczysty 2.5”, na metry

D CVA250-23-100 Końcówka węża 2.5” w kolorze czarnym 103-07 

E CVA250-50-107 Obejma metalowa do węża 2,5” 

F 95000 Podwójny zestaw CVA250-10-102  

G 99000 Zestaw wlotowy 2 1/2”   

Węże modułowe

F CVA250-80-104 Kompletny zestaw: wąż do indywidaulanego montażu w składzie: dysza prostokątna, 
2 x 300 mm węża do kształtowania i adapter 2.5” 

G CVA250-80-105 Przedłużenie do węża 2.5” - dł. 300mm - do kształtowania 

H CVA250-80-102 Dysza prostokątna 2.5” - do indywidualnego kształtowania  

I CVA250-80-103 Adapter odciągowy do węża 2.5” - do kształtowania  

4” (100 mm)

J ZAMV                 2 m węża odciągowego śr. 100 mm, zwój lewoskrętny

K DX100-HX5         5 m węża odciągowego o śr. 100 mm, zwój lewoskrętny

L DX100-HX10       10 m węża odciągowego o śr. 100 mm, zwój lewoskrętny

O DX100HX20       20 m węża odciągowego o śr. 100 mm 

P CVA400-50-119 Złącze gwintowane 4”  

Q CVA400-50-120 Obejma druciana do węża 4” 

R DX100X              Mankiet elastyczny nakręcany na wąż Ø 100 mm (4”)   

120 mm

S DX120HX15  Wąż odciągowy Ø 120 mm - 15m  

T DX120X        Mankiet elastyczny nakręcany na wąż Ø 120 mm

Redukcje & adaptery

ID OD Śr. wewnętrzna (ID mm) - Śr. zewnętrzna (ED mm)

A CVA250-50-100 32/58 63/38 Redukcja 2.5” - 1.5” - czarna

B CVA250-50-101 Uniwersalne przyłącze do odciągu 2.5”

C DX100R63 Redukcja 4” na 2 1/2” do króćca maszynowego 4”

D CVA400-50-114 Redukcja do instalacji odciągowej 4” - 2.5”

E DX100R32 Redukcja 100-32mm do systemów HPLV

F DX100R57 95/54 100/57 Redukcja 100-57mm do systemów HPLV

G DX1500B 32 37 Redukcja 100-32mm, 2m węża 32mm do systemów HPLV

H SBS250-DEP10 Redukcja 100-61 mm

I WVHS3 Adapter termokurczliwy 115- 4 mm

J DX50R32  50/36 58/45 Redukcja 50-32mm do szlifierek oscylacyjnych BBS1 & BBS2

K DX1500C 38/23 45/31 Adapter stożkowy do elektronarzędzi, do węża 32mm

L CVA100-50-101 * Adapter uniwersalny

M CVA100-50-102 18/58 24.5/64 Przyłącze elastyczne 24.5-64

N 40700 22/27 27/47 Adapter stożkowy do elektronarzędzi do węża 63 mm

*25/50/63/75/100/125/150
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Automatyczne załączanie

Automatyczny system załączający do automatycznego włączania urządzenia odciągowego 
po uruchomieniu podłączonej do niego maszyny. Ta jednostka może być również używana do 
uruchamiania dwóch maszyn podłączonych do jednego odciągu. Maksymalna wydajność 2 kW łącznie 
z odciągiem.

WVE002 Automatyczna jednostka sterująca urządzeniem odciągowym

Record Power

A DX1500E 5 worków filtrujących do urządzeń odciągowych wysokiej filtracji

B DX1500F Wkład filtrujący do urządzeń odciągowych wysokiej filtracji

C WVF1000F Obszerny filtr tkaninowy do filtrowania wstępnego, do urządzeń HPLV z jednym silnikiem

D DX4000H Filtr materiałowy do DX4000, DX5000 & DX3000X  

E ZASG Worek filtrujący wielokrotnego użytku do urządzeń HPLV        

F RDX750A Worek odciągowy do  CX2600 & DX5000   

CamVac

G CVG310-100 Klatka filtra silnika  

H CVG170-100 Filtr materiałowy (śr. 6,5”, dł. 7,25”) nakładany na silnik 

I CVA286-20-101 Filtr materiałowy (śr. 14”, dł. 12”) nakładany na zbiornik -36,55 lub 150 l

J CVA386-20-101 Filtr materiałowy (śr. 20”, dł. 12,5”) nakładany na zbiornik, 90 l  

K CVA486-20-101 Filtr materiałowy (śr. 26”, dł. 12,5”) nakładany na zbiornik, 200 l

L CVG170-101 Filtr papierowy, jednowarstwowy, op. 6 szt. 

M CVG170-102 Dolny worek foliowy do odciągu ściennego GV286W   

N CVG260-101 Mocowanie elastyczne do urządzeń ściennych 

O CVG260-100 Opaska gumowa (150 x 12 mm) - do worka zakładanego na silnik

2.5”(63,5 mm)

ID OD Śr. wewnętrzna (ID mm) - Śr. zewnętrzna (ED mm)

A CVA250-50-104 57 63 Trójnik Y - 2,5“, plastik, przezroczysty  

B CVA250-50-105 57 63 Trójnik T - 2,5“, plastik, przezroczysty 

C CVA250-50-106 57 63 Kolano śr. 2,5”, plastik, przezroczyste  

D CVA250-50-109 Obejma plastikowa do mocowania  

E CVA250-21-102 51 57 Łącznik przezroczysty, śr. 2,5”(wewn.)   

F CVA250-21-103 63 Łącznik przezroczysty, śr. 2,5”(zewn.)

G CVA250-80-111 60 63 Łącznik przezroczysty, śr. 2,5” (4 x odcinki o dł. 91,44 cm)  

H CVA250-50-102 58 63 Zasuwa z tworzywa, o śr. 2,5”  

I DX100F Zestaw do zbudowania instalacji odciągowej z przyłączem 

4”(100 mm)

ID OD Śr. wewnętrzna (ID mm) - Śr. zewnętrzna (ED mm)

I DX100Y2 93/59 100/63 Łącznik do połączenia odciągu - Y (4” x 4” x 2.5”) 

J DX100S 93 100 Łącznik węży odciągowych śr. 100 mm

K DX100G 100 Zasuwa odciągowa 100mm 

L DX100T 93 100 Łącznik do połączenia odciągu w kształcie T- 100mm

M DX100Y 93 100 Łącznik do połączenia odciągu - Y 100mm 

N DX100B 93 100 Kolano 90º do podłączenia odciągu 100mm

O CVA400-50-105 93 100 Zasuwa z tworzywa, do węża o śr. 100 mm 

P CVA400-50-106 101/93 108/98 Zasuwa z tworzywa, do węża
o śr. 100 mm, nierówne wymiary końców

Materiały eksploatacyjne & filtry

Akcesoria odciągowe

Systemy mocujące

2.5”(63,5 mm)

A CVA250-14-101 Ssawa do przyłączenia maszyny, przyłącze 2,5” 

B CVA250-13-100 Ssawa szczotka, przyłącze 2,5”  

C CVA250-14-100 Ssawa szczelinowa, przyłącze 2,5” 

D CVA250-15-100 Ssawa podłogowa z tylnymi kółkami, 2,5” x 14”  

E CVA250-11-100 Rury odciągowe śr. 2,5”- para 

4”(100 mm)

ID OD Śr. wewnętrzna (ID mm) - Śr. zewnętrzna (ED mm)

F CVA400-50-102 93 100 Ssawa podłogowa

G CVA400-50-122 93 100 Ssawa odciągowa 10”, przyłącze 4”

H CVA400-50-123 93 100 Ssawa odciągowa do ukośnic, 4”

I CVA400-50-100 93 100 Ssawa kwadratowa, przyłącze 4”

J CVA400-50-117 93 100 Pokrywa do budowy chwytacza klocków 
 

Zestawy i akcesoria

A CKV250-100 Standardowy zestaw akcesoriów, przyłącze 2,5” 

B RSDE/A Zestaw akcesoriów do urządzeń typ HPLV    
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SS16V 16”  Wyrzynarka ze zmienną regulacją prędkości

SS16V SPECYFIKACJA
Długość ramienia: 406 mm (16”)

Maks. głębokość cięcia: 50 mm

Prędkości: 400 - 1600 rpm

Zakres pochylenia stołu: 0 - 45º

Moc silnika P1: 120 W

Moc silnika P2: 40 W

Króciec odciągowy: 34 mm

Waga: 12 kg

Wymiary: dł.600 x szer.330 x wys.360 mm   

“Jest to naprawdę doskonałe 
urządzenie”  Website Review

Zintegrowana lampka maszynowa. Zapewnia
dobre oświetlenie miejsca pracy oraz 
obrabianego elementu. Umieszczona na 
elastycznym ramieniu, pod każdym kątem 
doskonale oświetla obrabiany element, co 
na pewno przyczynia się do większej precyzji 
obróbki.

Zintegrowany uchwyt do mocowania brzeszczotów 
o płaskich końcach. Szybkie i proste mocowanie 
brzeszczotów o płaskich końcach, dzięki wbudowanemu 
systemowi mocowania tego
typu brzeszczotów.

Pochylanie stołu do kąta 45º daje szerokie możliwości
wykorzystania maszyny: do tworzenia intarsji z forniru
lub złożonych technicznie elementów stosowanych
np. w modelarstwie.

Wbudowany w obszar pracy wyrzynarki system 
wydmuchiwania, automatycznie oczyszcza maszynę
z pyłu. System ten pozwala na zachowanie dobrej 
widoczności podczas pracy. Zacisk elementu eliminuje 
ryzyko wyrzucenia elementu z maszyny podczas ruchu
brzeszczotu, co znacznie redukuje ryzyko uszkodzenia 
obrabianych elementów jak i ryzyko obrażeń palców.
operatora maszyny.

Prędkość pracy brzeszczotu można łatwo zmienić za 
pomocą pokrętła, dogodnie umieszczonego z przodu
maszyny.

BRZESZCZOTY DO WYRZYNARKI

Końce z bolcami Końce z bolcami, zęby rozsunięte

Płaskie końce  

Płaskie końce

Płaskie końce  Płaskie końce

Brzeszczoty NF Brzeszczoty PB

Brzeszczoty NS

Brzeszczoty PG

Brzeszczoty - końce z bolcami Brzeszczoty - końce z bolcami

Brzeszczoty HSS z płaskimi końcami nadają się do szybkiego cięcia. Minimalizują 
palenie drewna podczas cięcia i pozwalają uzyskać gładką powierzchnię po 
przecięciu. 

Brzeszczony z płaskimi końcami posiadają pozytywny kąt cięcia zębów. 
Umożliwiają bardziej agresywne cięcie i nadają się do jeszcze szybszego cięcia.

Brzeszczoty HSS z płaskimi końcami, o zębach odwróconych. Zapewniają 
wysoką jakość ciętej krawędzi, wolną od wyrwań zarówno na górze jak i na dole 
elementu. Tworzą czyste wióry i redukują palenie materiału.

Brzeszczoty HSS z zębem spiralnie ułożonym i płaskimi końcami. Pozwalają na 
cięcie w dowolnych kierunkach, bez konieczności obracania elementu.
Sprawdzają się zwłaszcza do projektów, które są większe niż długość ramienia 
wyrzynarki. Pozwalają także na cięcie materiałów, w których chcemy wykonać 
cięcie z fazą.

Idealne brzeszczoty do stosowania w maszynach, w których istnieje możliwość 
używania tylko narzędzi z bolcami, ale sprawdzają się także w urządzeniach
z uniwersalnymi szczękami. Ich szerokość nadaje się zwłaszcza do cięć prostych i 
cięć bardziej wymagających np. w grubym, twardym drewnie. Idealne do małych 
połączeń i produkcji skrzynek.

Idealne brzeszczoty do stosowania w maszynach, w których istnieje możliwość 
używania tylko narzędzi z bolcami, ale sprawdzają się także w urządzeniach z 
uniwersalnymi szczękami. Ich szerokość nadaje się zwłaszcza do cięć prostych 
i cięć bardziej wymagających np. w grubym, twardym drewnie. Kształ zębów 
czyni je idalnymi do szybkiego cięcia. Zapewniają także znacznie lepszy kształt 
wióra niż przy cięciu standardowymi zębami.

Szerokość Grubość TPI 12 szt.
SSB-NF0820 0.80 x 0.34 mm 20

SSB-NF1115 1.10 x 0.42 mm 15

SSB-NF1512 1.50 x 0.48 mm 12

Szerokość Grubość TPI 12 szt.
SSB-PB0825 0.77 x 0.30 mm 25

SSB-PB1017 1.03 x 0.39 mm 16.5

SSB-PB1514 1.50 x 0.48 mm 14

Szerokość Grubość TPI 12 szt.
SSB-NS0713 0.70 x 0.21 mm 13

SSB-NS0913 0.93 x 0.38 mm 13

SSB-NS1408 1.35 x 0.46 mm 8

Szerokość Grubość TPI 12 szt.
SSB-PG0746 0.65 x 0.28 mm 46

SSB-PG0840 0.80 x 0.34 mm 40

SSB-PG0934 0.39 x 0.38 mm 34

Szerokość Grubość TPI 12 szt.
SSB-PINR3020 3 x 0.50 mm 20

SSB-PINR3015 3 x 0.50 mm 15

SSB-PINR3050 3 x 0.50 mm 10

Szerokość Grubość TPI 12 szt.
SSB-PINS3009 3 x 0.50 mm 9

SSB-PINS2019 2 x 0.25 mm 18.5

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
SSB-3PACK  Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki (36 sztuk) 
85200  Adapter do mocowania płaskich brzeszczotów (para) 

Łatwy dostęp do króćca odciągowego umiejscowionego 
z przodu maszyny. Umożliwia łatwe usuwanie pyłu za 
pomocą odpowiedniego urządzenia odciągowego. 

W maszynie można stosować zarówno brzeszczoty z chwytem płaskim jak i z bolcami. Wyrzynarki SS16V posiada 
zmienną regulację prędkości, która czyni maszynę uniwersalną i umożliwia cięcie w różnych materiałach. Posiada 
zintegrowaną, elastyczną lampę roboczą, nadmuch powietrza i podstawę z żeliwa. Maszynę cechuje doskonały 
stosunek jakości do ceny. Dodatkowym atutem jest jej doskonała wydajność.

Brzeszczoty Record Power produkowane są w Niemczech i charakteryzuje je bardzo wysoka jakość. Brzeszczoty zostały specjalnie tak dobrane, aby zapewnić użytkownikowi szeroki zakres obróbki obydwoma 
rodzajami brzeszczotów, zarówno z płaską końcówką jak i z bolcem. W zależności od grubości brzeszczotu, jego szerokości, kształu i ilości zębów, brzeszczoty Record Power pozwalają na cięcie wielu bardzo 
różnorodnych materiałów: twardych i miękkich gatunków drewna, MDF, sklejki, plastiku, metali nieżelaznych i rogu. 

Wyprodukowano 
w Niemczech 
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TS250C-PK/A 10” Pilarka tarczowa z odlewu żeliwnego, z prawostronnym poszerzeniem stołu
Innowacyjny model pilarki tarczowej powstał z myślą o stworzeniu solidnej maszyny dla małych i średniej wielkości zakładów produkujących meble. Maszynę miała cechować duża dokładność, uniwersalność i 
kompaktowa budowa. Pilarka posiada wiele rozwiązań, które zazwyczaj stosowane są w droższych maszynach. Pilarkę Record Power cechuje doskonała relacja ceny do możliwości maszyny.

Pilarki tarczowe

System przesuwu wózka. Zastosowano przemysłowy model wózka, który zapewnia 
maksymalną dokładność przy cięciu poprzecznym (długość przesuwu stołu 600 mm). 
Umieszczony bezpośrednio przy tarczy i bardzo precyzyjnie obrobiony - rozwiązanie 
stosowane zazwyczaj w droższych maszynach. Wózek opiera się bezpośrednio na ramie 
maszyny - a nie jest przykręcany do boku, tak jak w wielu tańszych urządzeniach.

TS250C-PK/A SPECYFIKACJA
Maks. średnica tarczy: 250 mm Maks. głębokość cięcia 45º: 56 mm

Śr. wewnętrzna tarczy: 30 mm Wysokość stołu od podłogi: 890 mm

Obroty tarczy: 4000 rpm Moc silnika P1: 2100 W

Maks.szerokość cięcia przy ograniczniku:  610 mm Moc silnika P2: 1500 W

Przesuw wózka: 620 mm Waga: 110 kg

Zakres pochylenia tarczy: 0 - 45º Wymiary: wys.1090 x szer.1100 x głęb.1100 mm

Maks. głębokość cięcia 90º: 80 mm

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
TS250C-W Podstawa jezdna & wraz z dyszlem.
Pozwala na swobodny transport maszyny w
obrębie całego zakładu

W ZESTAWIE: 
prawostronne poszerzenie stołu 

System ograniczników                      
Wykonany technologią wytłaczania i zamocowany 
w odlewie żeliwnym z funkcją precyzyjnej 
regulacji.Płynny przesuw całego systemu na 
solidnej, stalowej prowadnicy z możliwością jej 
nastawiania.

Podnoszenie i opuszczanie. Osobne pokrętła 
dla funkcji podnoszenia/ opuszczania i 
pochylania tarczy tnącej. Regulacja odbywa 
się na masywnych, stalowych prowadnicach z 
walcowanymi gwintami trapezowymi. Zapewnia 
to dużą płynność oraz precyzję działania.

TS250RS-PK/A 10” Pilarka tarczowa z solidnym wózkiem przesuwnym i  dodatkowym stołem bocznym 
Pilarka TS250RS oferuje ogromne możliwości i sprawdza się idealnie do cięcia płyty wiórowej. Posiada wykonany z żeliwa 
zespół tnący  zamontowany na podwójnym, żeliwnym  zawieszeniu, wykonanym w technologii CNC, aby zapewnić precyzję 
i płynną pracę.  Maszyna zapewnia powtarzalną dokładność zarówno podczas cięcia płyt wiórowych jaki i drewna litego, 
oferując przy tym wyjątkową relację  jakości do ceny.

TS250RS-PK/A SPECYFIKACJA
Maks. średnica tarczy: 250 mm Maks. głębokość cięcia 90º: 80 mm

Średnica wewnętrzna tarczy: 30 mm Maks. głębokość cięcia 45º: 56 mm

Obroty tarczy: 4000 rpm Wysokość stołu od podłogi: 855 mm

Maks.szerokość cięcia przy ograniczniku: 610 mm Moc silnika P1: 2100 W

Maks.szerokość cięcia przy ograniczniku z prawostronnym 
poszerzeniem stołu: 930 mm Moc silnika P2: 1500 W

Przesuw wózka: 1225 mm Waga: 162 kg

Zakres pochylenia tarczy: 0 - 45º Wymiary: wys.1090 x szer.870 x głęb.1320 mm

Wózek przesuwny umieszczony jest na solidnej podstawie, która zapewnia 
płynne i precyzyjne działanie. Duży skok wózka (1225mm ) – możliwość cięcia 
formatów 254 mm x 203,2 mm (10’’ x 8’’ ) na całej szerokości.

System ograniczników. Wykonany w technologii wytłaczania i 
zamocowany w odlewie żeliwnym z funkcją precyzyjnej regulacji. 
Płynny przesuw całego systemu na solidnej stalowej prowadnicy z 
możliwością jej regulacji

Podnoszenie/opuszczanie  
Osobne pokrętła dla funkcji podnoszenia/ opuszczania i pochylania 
tarczy tnącej. Regulacja odbywa się na masywnych, stalowych 
prowadnicach z walcowanymi gwintami ACME.  Zapewnia to dużą 
płynność oraz precyzję działania.

Nie wszystkie maszyny są tak samo zbudowane. 
Wygląd zewnętrzny może być bardzo mylący - 
ważne jest naprawdę to, jak wygląda wnętrze 
maszyny. Pod względem budowy pilarka Record 
Power posiada o wiele mocniejszą konstrukcję 
niż większość maszyn w tym samym przedziale 
cenowym. Przed podjęciem decyzji o zakupie 
maszyny należy zawsze, jeśli jest to możliwe, 
zajrzeć do jej wnętrza.

“Ten model zapewnia wszystko czego potrzebujesz, jeśli chodzi o wydajność i dokładność cięcia, po bardzo 
atrakcyjnej cenie .” www.getwoodworking.com

Co jest w środku

• Wytrzymale obrotowe zawieszenie
• Zawieszenie jest zamocowane do spawanej ramy 
• Wykonany z odlewu żeliwnego agregat tnący
• Wysokiej jakości gwintowane prowadnice (ACME) dla  
 funkcji pochylania, podnoszenia i opuszczana tarczy  
 tnącej 

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
TS250RS-RE Prawostronne poszerzenie stołu 

TS250RS-W Podstawa jezdna z dyszlem

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy
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PT260 10” x 6” Wyrówniarko-grubościówka
Najważniejsze elementy każdej strugarki to stół i łoże. Model PT260 posiada wykonane z odlewu żeliwnego stabilne, 
odporne na odkształcenia łoże, pozwalające na struganie elementów do 150 mm wysokości. Stół o długości 1 metra, 
posiada specjalnie utwardzaną powierzchnię i umożliwia struganie elementów do szerokości 260 mm. Wytrzymały 
silnik indukcyjny pozwala na zebranie w jednym przejściu wióra o grubości 3 mm. Należy zachować szczególną 
uwagę przy porównywaniu strugarek innych producentów  w tanich maszynach  stosowane są często aluminiowe 
stoły, słabej jakości silniki, kabel czy nawet włączniki. Firma Record Power sprzedała na przestrzeni ostatnich 
lat tysiące urządzeń tego typu. Model, jego komponenty i funkcje były wielokrotnie udoskonalane, dzięki czemu 
producent bez obaw udziela na maszyny użytkowane w warunkach domowych 5- letniej gwarancji. 

Wyrówniarko-grubościówki

PT260 WYRÓWNIARKO-GRUBOŚCIÓWKA SPECYFIKACJA
Prędkość posuwu grubościowki: 5 m / min. Maksymalna grubość wióra grubościówki: 3 mm Moc silnika P2: 1500 W

Ilość noży na wale: 2 Maks. szerokość strugania wyrówniarki: 260 mm Waga: 80 kg

Średnica wału nożowego: 63 mm Maksymalna grubość wióra wyrówniarki: 3 mm Wymiary: dł.1095 x głęb.845 x wys. 946 mm

Maksymalna wysokość strugania: 150 mm Długość stołu wyrówniarki: 1000 mm Wymiary noży: dł.260 mm x szer.20 mm x grub.3 mm

Maksymalna szerokość strugania grubościówki: 260 mm Moc silnika P1: 1950 W

„Maszyna gwarantuje doskonałe rezultaty i jest wystarczająco solidna, aby zapewnić wieloletnią, niezawodną pracę”.  Woodworking Plans and Projects

PT107 10” x 7” Wyrówniarko-grubościówka
Model idealnie nadający się dla wymagających rzemieślników, którzy potrzebują profesjonalnej, 
niezawodnej i wytrzymałej maszyny, a nie dysponują miejscem i budżetem, aby zdecydować się na 
zakup dużego, przemysłowego urządzenia.

PT107 WYRÓWNIARKO-GRUBOŚCIÓWKA SPECYFIKACJA
Prędkość posuwu grubościowki: 5 m / min. Maksymalna grubość wióra wyrówniarki: 3 mm

Ilość noży na wale: 3 Długość stołu wyrówniarki: 1110 mm

Średnica wału nożowego: 75 mm Moc silnika P1: 2200 W

Maksymalna wysokość strugania: 190 mm Moc silnika P2: 1690 W

Maksymalna szerokość strugania grubościówki: 265 mm Waga: 162 kg

Maksymalna grubość wióra grubościówki: 2 mm Wymiary: dł.1095 x głęb.845 x wys.946 mm

Maks. szerokość strugania na wyrówniarce: 265 mm Wymiary noża: dł. 260 mm x szer.25 mm x grub.3 mm

Prosta regulacja osłony pozwala na obróbkę 
różnych grubości drewna.

PT107 to maszyna o wyjątkowo masywnej konstrukcji, z ciężkimi żeliwnymi stołami, których powierzchnia została 
dodatkowo wypolerowana.  Pod względem budowy przypomina  bardziej przemysłowe maszyny tego typu. Już sama jej 
waga znacząco redukuje wibracje.“ The Woodworker

Wał nożowy z 3 nożami strugającymi zapewnia doskonale 
gładką powierzchnię elementów.

Stół grubościówki umieszczony jest na masywnej kolumnie 
głównej, co zapewnia jego stabilności i pozwala na precyzyjną 
regulację przy jego podnoszeniu i opuszczaniu.

Niezależna regulacja stołów: na wejściu i wyjściu, 
wykonanych z polerowanego żeliwa, pozwala na 
precyzyjne struganie powierzchni elementów. 

Hartowane stoły o długości 1 m są specjalnie obrabiane 
w celu zmniejszenia tarcia.

Sterowany pedałem komplet kół dostarczanych 
standardowo z maszyną, pozwala na jej łatwe 
przemieszczanie w zakładzie.

Wykonany z odlewu żeliwnego 
masywny stół zapewnia 
wymaganie oparcie podczas 
obróbki. 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
RPPSJ Przyrząd do precyzyjnego ustawiania noży 
na wale strugarki
RSPT260A Połącz ostrza strugarki HSS

DOSTĘPNE JAKO OPCJA.
RPPSJ Przyrząd do precyzyjnego ustawiania noży na wale strugarki
PT107/W Komplet kół z dyszlem 
PT107/A Komplet 3 noży do strugarki

W  zestawie  
podstawa wraz 

z kołami i pedałem 
sterującym 
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16 AMP
wymagane

Dostępna jako wersja 
jedno- lub trójfazowa

Szybkie ustawianie ogranicznika pod 
kątem 45º, dzięki systemowi mocującemu 
ogranicznik.

Środkowy bolec 
magnetyczny  

Pokrętło 
nastawcze

    Wał nożowy

Pozwala na łatwe i precyzyjne ustawianie noży na wale. Bolce nastawcze szablonów mocuje się 
magnetycznie na luźno umieszczonych na wale nożach strugających a następnie odczytuje i koryguje 
ustawienie noży na pomocą wskaźników pomiarowych szablonów. Po uzyskaniu poprawnego ustawienia 
noże strugające dokręca się i usuwa obydwa szablony. Dzięki szablonom wymiana noży jest bardzo 
szybka i precyzyjna. Cała czynność zajmuje zaledwie kilka minut. Szablony pasują do wszystkich 
strugarek w zakresie 254mm - 406mm (10” - 16”).

“To przydatny przyrząd, który pozwoli zaoszczędzić godziny frustracji spędzone na ustawianiu noży, a co ważniejsze, znacznie 
zwiększy dokładność strugarki. ” Router & Power Woodworking.

Wał 3 nożowy,  sprawdzony w 
maszynach przemysłowych, 
zapewnia bardzo dobrą jakość 
obrabianej powierzchni.

PT310 12” x 8” Wyrówniarko-grubościówka w zestawie z kompletem kół  i cyfrowym wyświetlaczem
Wyrówniarko-grubościówka PT310 to kompaktowa, ale niezwykle dokładna, mocna i łatwa w obsłudze maszyna. Została zaprojektowana, aby zaoferować poważnym, wymagającym amatorom a także małym, 
profesjonalnym zakładom, które cenią precyzję, odpowiednią wydajność i komfort obsługi. Jedną z kluczowych cech PT310 jest system równoległego podnoszenia stołów. Zmiana trybu pracy - z wyrówniarki na 
grubościówkę, jest bardzo łatwa i szybka do przeprowadzenia. Po poluzowaniu blokady stołu wystarczy jednym ruchem podnieść cały podzespół stołów razem z ogranicznikiem.  Wał nożowy wyposażony w 3 noże 
strugające, które zapewniają wysoką jakość obrabianej powierzchni. Gumowana rolka po stronie stołu odbiorczego redukuje ślady pozostawiane na elementach. Główne zalety modelu PT310 to łatwość obsługi, 
duża moc i precyzja działania - a wszystko to zawarte jest w kompaktowej formie i oferowane po niewygórowanej cenie. 

PT310 WYRÓWNIARKO-GRUBOŚCIÓWKA SPECYFIKACJA
Prędkość posuwu grubościowki: 7 m / min. Maksymalna szerokość strugania grubościówki: 310 mm Długość stołu wyrówniarki: 1407 mm Wymiary: szer.1407 mm x głęb.745 mm x wys.1005 mm

Ilość noży na wale: 3 Maksymalna grubość wióra grubościówki: 3 mm Moc silnika P1: 2750 W

Średnica wału nożowego: 70 mm Maks. szerokość strugania wyrówniarki:  310 mm Moc silnika P2: 2200 W

Maksymalna wysokość strugania: 230 mm Maksymalna grubość wióra wyrówniarki: 3 mm Waga: 175 kg
 

RPPSJ Przyrząd do precyzyjnego ustawiania noży

Boczny bolec 
magnetyczny

System równoległego 
podnoszenia stołów ułatwia 
zmianę trybu pracy i eliminuje 
zbędne przestoje.

Blokowanie odbywa się w ułamku 
sekundy za pomocą łatwo dostępnej 
dźwigni blokującej.

Wyświetlacz cyfrowy
Precyzjny i łatwy odczyt pozycji stołu 
grubościówki.

Komplet kół transportowych z dyszlem. Zapewnia 
łatwy transport PT310 w obrębie całego zakładu.

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
RPPSJ  Przyrząd do precyzyjnego ustawiania noży na wale strugarki

SD31/A  Zestaw 3 noży zapasowych HSS do PT310 
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BM16 to kompaktowa dłutarka  stolikowa, która oferuje wysoki poziom dokładności, łatwość obsługi oraz rozwiązania stosowane zazwyczaj w przemysłowych dłutarkach, a wszystko 
to oferowane jest w bardzo przystępnej cenie. Stół dłutarki wykonany jest z precyzyjnie przygotowanego odlewu. Płynny, nie wymagający wysiłku przesuw stołu po prowadnicach na 
jaskółczy ogon w kierunku przód-tył oraz na boki. Możliwość regulacji mechanizmu przesuwu poprzez regulację prowadnic, pozwala na uzyskiwanie wysokiej precyzji obróbki. Łatwy 
dostęp do prowadnic. Ważną cechą stołu jest ciężki, masywny zacisk, taki jak te spotykane najczęściej w maszynach bardziej  
przemysłowych. Pozwala on na bezpieczne i pewne mocowanie elementu podczas obróbki – eliminując jego najmniejszy ruch.  
Możliwość zmiany pozycji zacisku pozwala na dopasowanie sposobu i miejsca mocowania do typu i wielkości obrabianego elementu.  
Także ruch dłuta podczas pracy jest bardzo płynny i precyzyjny. Mechanizm ten wyposażony jest w sprężynę gazową oraz  
prowadnicę na jaskółczy ogon. Prowadnica głowicy posiada także możliwość nastawienia. Dłutarka BM16 ma także boczne  
i pionowe ograniczniki przesuwu. Pozwalają one na ustawienie zarówno głębokości jak i szerokości wykonywanego otworu.

BM16 Dłutarka stolikowa z stołem krzyżowym 

Łatwy dostęp 
Łatwy dostęp do uchwytu wiertarskiego od 
strony wrzeciona - cała procedura wymiany 
dłuta jest przez to szybka i łatwa.

Przesuwny stół
Wysoka dokładność prowadzenia dzięki 
mechanizmowi zębatkowemu odpowiedzialnemu za 
przesuw liniowy oraz prowadnicę na jaskółczy ogon.

Sprężyny gazowe
Zapewniają płynny ruch i ułatwiają powrót 
głowicy do pozycji wyjściowej

Żeliwny zacisk 
Kombinacja trzech otworów w stole dłutarki oraz 
trzech rowków w podstawie zacisku, daje szerokie 
możliwości, jeśli chodzi o mocowanie elementów, w 
zależności od ich wymiarów i kształtu.

Dłuta kwadratowe: 1/4”, 3/8” i 1/2”. 

Precyzyjna regulacja
Przesuw  w przód/ tył oraz z boku do 
boku są kontrolowane za pomocą dwóch 
oddzielnych pokręteł, co zapewnia 
optymalną precyzję.

DP16B Wiertarka stolikowa (kolumna 330 mm)
DP16B to wszechstronna i niezawodna wiertarka.   
Wiertarka cieszy się ogromnym uznaniem zarówno 
wśród rzemieślników jak i bardziej ambitnych 
amatorów. Idealnie sprawdza się do wiercenia w 
różnych materiałach takich jak drewno, metal, plastik 
i wiele innych. Stół wiertarki wykonany z odlewu 
żeliwnego można przechylić pod kątem 45°. Na 
stole istnieje możliwość zamocowania większości 
dostępnych na rynku imadeł maszynowych, co pozwala 
na pewne zamocowanie elementu na stole i tym 
samym zwiększa precyzję wiercenia i bezpieczeństwo 
pracy. Model DP16B wyposażony jest w precyzyjny 
ogranicznik głębokości wiercenia, który doskonale 
sprawdza się przy powtarzalności wierceń.

DP25B Wiertarka stolikowa (kolumna 558 mm)
DP25B to dobrej jakości wiertarka, którą cechuje 
niezawodność charakterystyczna dla urządzeń Record 
Power. Idealnie sprawdza się do wiercenia otworów w 
różnorodnych materiałach, w tym w drewnie, metalu, 
plastiku i wielu innych. Stół wiertarki wykonany z odlewu 
żeliwnego można przechylić pod kątem 45°. Na stole 
istnieje możliwość zamocowania większości dostępnych 
na rynku imadeł maszynowych, co pozwala na pewne 
zamocowanie elementu na stole i tym samym zwiększa 
precyzję wiercenia i bezpieczeństwo pracy. Maszyna jest 
wyposażona w mechanizm zębatkowy podnoszenia i 
opuszczania stołu - rozwiązanie stosowane zazwyczaj w 
znacznie większych maszynach, co pozytywnie wyróżnia 
model DP25B w jej przedziale cenowym. 

BM16 SPECYFIKACJA
Maks. wysokość elementu: 120 mm Wielkość stołu: 180 x 157 mm

Maksymalna głębokość detalu: 130 mm Moc silnika P1: 370 W

Maks. skok dłuta: 70 mm Moc silnika P2: 250 W

Uchwyt wiertarski: 13 mm Waga: 46 kg

Zakres dłut: 5/16 - 5/8” mm Wymiary: wys.700 x szer.270 x głęb. 300 mm

DP16B SPECYFIKACJA
Odległość wrzeciona od kolumny: 102 mm

Posuw wrzeciona: 50 mm

Odległość wrzeciona od stołu: 170 mm

Odległość wrzeciona od podstawy: 295 mm

Obroty: 500, 890, 1400, 1900 & 2500 rpm

Moc silnika P1: 220 W

Moc silnika P2: 140 W

Uchwyt: stożek Morse’a  nr 2 / 13 mm

Waga: 17 kg

Wymiary: wys.580 x szer.190 x głęb.410 mm

DP25B SPECYFIKACJA
Odległość wrzeciona od kolumny: 127 mm

Posuw wrzeciona: 60 mm

Odległość wrzeciona od stołu: 235 mm

Odległość wrzeciona od podstawy: 355 mm

Obroty: 500, 890, 1400, 1900 & 2500 rpm

Moc silnika P1: 350 W

Moc silnika P2: 210 W

Uchwyt: stożek Morse’a  nr 2 / 13 mm

Waga: 27 kg

Wymiary: wys.850 x szer.210 x głęb.380 mm

W PAKIECIE
R150-3CB Zestaw 

3 dłut 
kwadratowych 
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DP58B Mocna i wydajna wiertarka stolikowa  (kolumna 760mm, uchwyt 16 mm)

Często dla klientów dużą trudność może stanowić wiercenie otworów pod kątem lub konieczność wiercenia 
otworów do określonej głębokości. Tego typu zadania wymagają zastosowania specjalistycznej maszyny. 

Urządzenie wykonane jest głównie ze stali i odlewu żeliwnego; napędzane silnikiem indukcyjnym dużej 
mocy. Wszystko to sprawia, że wiertarka jest niezawodna przez długie lata użytkowania. Wrzeciono maszyny 
wykonane z odlewu żeliwnego powoduje, że wiertarka jest stabilna, odporna na odkształcenia i maksymalnie 
absorbuje wibracje.

Obszerny, ciężki stół jest wyposażony w mechanizm zębatkowy, odpowiedzialny za podnoszenie i opuszczanie. 
Wiertarka ma 12 prędkości, dlatego nadaje się zarówno do wiercenia w metalu jak i drewnie.  

Porównanie jakości wykonania wiertarki z innymi urządzeniami, w takim samym lub wyższym przedziale 
cenowym, wypada zawsze na korzyść wiertarki Record Power.

DP58P Mocna i wydajna wiertarka kolumnowa (kolumna 1270 mm, uchwyt 16 mm)
Często dla klientów dużą trudność może stanowić wiercenie otworów pod kątem lub konieczność 
wiercenia otworów do określonej głębokości. Tego typu zadania wymagają zastosowania 
specjalistycznej maszyny. 

Urządzenie wykonane jest głównie ze stali i odlewu żeliwnego; napędzane silnikiem indukcyjnym 
dużej mocy. Wszystko to sprawia, że wiertarka jest niezawodna przez długie lata użytkowania. 
Wrzeciono maszyny wykonane z odlewu żeliwnego powoduje, że wiertarka jest stabilna, odporna na 
odkształcenia i maksymalnie absorbuje wibracje.

Obszerny, ciężki stół jest wyposażony w mechanizm zębatkowy, odpowiedzialny za podnoszenie 
i opuszczanie. Wiertarka ma 12 prędkości, dlatego nadaje się zarówno do wiercenia w metalu jak 
i drewnie.  Jest to szczególnie istotne dla stolarzy, którzy okazjonalnie wiercą także w metalu (w 
okuciach, wspornikach).

Porównanie jakości wykonania wiertarki z innymi urządzeniami, w takim samym lub wyższym 
przedziale cenowym, wypada  zawsze na korzyść wiertarki Record Power.

DP58B SPECYFIKACJA
Odległość wrzeciona od kolumny: 165 mm Moc silnika P1: 600 W

Posuw wrzeciona: 80 mm Moc silnika P2: 370 W

Odległość wrzeciona od stołu: 371 mm Uchwyt: stożek Morse’a  nr 2 / 16 mm

Obroty: 180, 250, 300, 400, 480, 580, 970, 1280, 1410, 
1540, 2270, 2740 rpm Waga: 55 kg

Odległość wrzeciona od podstawy: 548 mm Wymiary: wys.050 x szer.270 x głęb.563 mm
Na zdjęciu maszyna z dostępnym jako opcja 
imadłem

Żeliwne pokrętło 
cechuje ergonomiczne wzornictwo i duży komfort obsługi.

System kół pasowych 
DP58B posiada 12 prędkości - daje to duże 
możliwości, jeśli chodzi obróbkę zarówno drewna 
jak i metalu.

Pochylanie stołu
Stół wykonany z odlewu żeliwnego, wyposażony jest w 
otwory umożliwiające zamontowanie imadła. Posiada 
możliwość zmiany kąta ustawienia i wiercenia otworów 
pod kątem (do 45°).

Podnoszenie i opuszczanie 
Dzięki mechanizmowi zębatkowemu, podnoszenie i 
opuszczanie stołu jest bardzo proste.

DP58P SPECYFIKACJA
Odległość wrzeciona od kolumny: 190 mm Moc silnika P1: 800 W

Posuw wrzeciona: 80 mm Moc silnika P2: 550 W

Odległość wrzeciona od stołu: 668 mm Uchwyt: stożek Morse’a  nr 2 / 16 mm

Obroty: 180, 250, 300, 400, 480, 580, 970, 1280, 1410, 
1540, 2270, 2740 rpm Waga: 67 kg

Odległość wrzeciona od podstawy: 1154 mm Wymiary: wys.1635 x szer.365 x głęb.610 mm

Żeliwne pokrętło
cechuje ergonomiczne wzornictwo i duży komfort obsługi.

System kół pasowych
DP58B posiada 12 prędkości - daje to duże możliwości, 
jeśli chodzi obróbkę zarówno drewna jak i metalu.

Pochylanie stołu
Stół wykonany z odlewu żeliwnego, wyposażony jest w 
otwory umożliwiające zamontowanie imadła. Posiada 
możliwość zmiany kąta ustawienia i wiercenia otworów 
pod kątem (do 45°).

Podnoszenie i opuszczanie 
Dzięki mechanizmowi zębatkowemu, podnoszenie i 
opuszczanie stołu jest bardzo proste.

Na zdjęciu z dostępnym jako opcja imadłem 
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WG200
Wet Stone Sharpening System

1  Unpacking and Checking the Contents

2  Overview of Jigs and Accessories

3 Setting up the WG200

4  Overview of Sharpening Directions

5 Trueing the Stone

6 Grading the Stone Surface

7  Conditioning the Honing Wheel

8  Overview of Cutting Edge Angles

9  Finding and Setting Cutting Angles

10 Honing the Cutting Edge

11  Sharpening Fingernail Profile Gouges

12  Sharpening Straight Edge Blades

13  Sharpening Bevel Edged Chisels

14  Sharpening Straight Edge Blades with a Camber

15 Sharpening Scissors

16  Sharpening Woodturning Roughing Gouges

17 Sharpening Woodturning Scraper Chisels

18 Sharpening Small Knives

19 Sharpening Large Knives

20 Sharpening Axes

21  Sharpening ‘V’ Profile Carving Tools

22 Sharpening Carving Gouges

23 Maintenance of the WG200

Internationally acclaimed woodworker, woodcarver and tutor Mike Davies introduces the Record Power  
WG200 Wet Stone Sharpening System, giving in-depth advice and instruction on how to sharpen a wide range of 

workshop and household tools.

This indispensable DVD covers in detail the whole process of sharpening, from finding and setting the correct 
cutting angles to easily achieving razor sharp edges on even the most challenging of tools. Mike also shows how 

to assemble and maintain the WG200 to ensure optimum results and years of trouble free sharpening.

Duration 86 minutes. PAL disc. Multi-region.
© Record Power Ltd. It is forbidden to reproduce or 
transmit this disc in any form without prior written 
consent from Record Power Ltd.

TM

www.recordpower.info

Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, 
Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA, United Kingdom

www.recordpower.info

125125

WG200
Wet Stone Sharpening System

1  Unpacking and Checking the Contents

2  Overview of Jigs and Accessories

3 Setting up the WG200

4  Overview of Sharpening Directions

5 Trueing the Stone

6 Grading the Stone Surface

7  Conditioning the Honing Wheel

8  Overview of Cutting Edge Angles

9  Finding and Setting Cutting Angles

10 Honing the Cutting Edge

11  Sharpening Fingernail Profile Gouges

12  Sharpening Straight Edge Blades

13  Sharpening Bevel Edged Chisels

14  Sharpening Straight Edge Blades with a Camber

15 Sharpening Scissors

16  Sharpening Woodturning Roughing Gouges

17 Sharpening Woodturning Scraper Chisels

18 Sharpening Small Knives

19 Sharpening Large Knives

20 Sharpening Axes

21  Sharpening ‘V’ Profile Carving Tools

22 Sharpening Carving Gouges

23 Maintenance of the WG200

Internationally acclaimed woodworker, woodcarver and tutor Mike Davies introduces the Record Power  
WG200 Wet Stone Sharpening System, giving in-depth advice and instruction on how to sharpen a wide range of 

workshop and household tools.

This indispensable DVD covers in detail the whole process of sharpening, from finding and setting the correct 
cutting angles to easily achieving razor sharp edges on even the most challenging of tools. Mike also shows how 

to assemble and maintain the WG200 to ensure optimum results and years of trouble free sharpening.

Duration 86 minutes. PAL disc. Multi-region.
© Record Power Ltd. It is forbidden to reproduce or 
transmit this disc in any form without prior written 
consent from Record Power Ltd.

TM

www.recordpower.info

Record Power Ltd, Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, 
Chesterfield, Derbyshire, S43 4XA, United Kingdom

www.recordpower.info

Ostrzenie na mokro

Ostrzarka model WG200 to kompaktowe i uniwersalne urządzenie. Jest proste w obsłudze i posiada 
w podstawowym wyposażeniu wiele przydatnych akcesoriów, które pozwalają na ostrzenie różnych 
typów narzędzi. Ponadto dostępna jest cała paleta wyposażenia dodatkowego. Uchwyt mocujący 
akcesoria (12mm) powala także na ich wykorzystanie w ostrzarce WG250 a także urządzeniach 
innych producentów. Model WG200 posiada zmienną regulację obrotów. Jest to dodatkowa zaleta tej 
kompaktowej maszyny. 

Istnieje możliwość regulacji momentu obrotowego, dzięki czemu możliwe jest także wykonywanie 
trudniejszych prac związanych z ostrzeniem, wymagających zastosowania większej siły.

WG200 8” Ostrzarka/szlifierka do ostrzenia na mokro - w zestawie z osprzętem

WG200 SPECYFIKACJA
Wymiary kamienia szlifierskiego: 200 x 40 mm Moc silnika P2: 120 W

Wymiary ściernicy skórzanej: 185 x 30 mm Waga: 8.5 kg

Obroty: 150 - 250 rpm Wymiary:  wys. 225 x szer.420 x głęb.230 mm

Moc silnika P1: 160 W

WG250/R 
Kamień do zmiany 
granulacji kamienia 

WG250/S 
Pasta polerska 

WG250/T 
Przyrząd do  pomiaru kąta 
ostrzenia narzędzia

WG250/C  
Oprzyrządowanie
do ostrzenia prostych 
ostrzy

WG250/P  
Ramię główne do 
mocowania oprzyrządowania

WG250/U 
Przyrząd do pomiaru 
kąta ostrza

WG250/K 
Oprzyrządowanie
diamentowe do
wyrównywania 
kamienia

Pełna instrukcja 
obsługi na płycie DVD

Zmienna regulacja prędkości w zakresie 150 - 250 obr/
min. Podczas używania ściernicy z czasem w miarę 
eksploatowania, zmniejsza się jej średnica. W większości 
oferowanych na rynku maszynach nie można temu w 
żaden sposób zaradzić. Natomiast w modelu WG200 
istnieje możliwość podwyższenia obrotów, tak aby znowu 
pracować z tą samą prędkością obwodową. Przy większych 
obrotach można także szybkiej ostrzyć, jeśli jest to akurat 
wymagane.

SKŁAD ZESTAWU:

WG250 to wysokiej jakości urządzenie do ostrzenia na mokro – jest to maszyna niezbędna dla każdego stolarza.  Wiele cech ostrzarki wyróżnia ją na tle konkurencji - niektóre drobne, ale mające istotne znaczenie i  
kilka głównych różnic decydujących o wysokiej klasie i funkcjonalności maszyny.

WG250-PK/A 10” Ostrzarka/szlifierka do ostrzenia na mokro - w zestawie z osprzętem

WG250/R 
Kamień do zmiany 
granulacji kamienia 

WG250/S 
Pasta polerska

WG250/T 
Przyrząd do pomiaru kąta 
ostrzenia narzędzia

WG250/C  
Oprzyrządowanie do 
ostrzenia prostych ostrzy

WG250/P  
Ramię główne do 
mocowania oprzyrządowania

WG250/U 
Przyrząd do pomiaru 
kąta ostrza

WG250/K 
Oprzyrządowanie diamentowe 
do wyrównywania kamienia

Pełna instrukcja 
obsługi na płycie DVD

SKŁAD ZESTAWU:

WG250 SPECYFIKACJA
Wymiary kamienia szlifierskiego: 250 x 50 mm Moc silnika P2: 120 W

Wymiary ściernicy skórzanej: 230 x 30 mm Waga: 15 kg

Obroty: 90 - 150 rpm Wymiary: wys.320 x szer.470 x głęb.285 mm

Moc silnika P1: 160 W

Zintegrowany, podręczny magazynek. 
Do przechowywania najczęściej używanych 
akcesoriów, taki jak przyrząd do pomiaru kąta czy 
osełka do wyrównywnia kamienia.

W zestawie 
oprzyrządowanie do 

przygotowywania
 kamienia 

CO ONI MÓWIĄ...
Łatwość obsługi: 96%
Uniwersalność: 98%
Jakość wykonania: 98%

Woodturning

“Moje narzędzia są ostrzejsze niż 
kiedykolwiek wcześniej” Online 
Review

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
WG250-WP Zestaw akcesoriów dla tokarzy

W zestawie 
oprzyrządowanie do 

przygotowywania
 kamienia 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
WG250-WP Zestaw akcesoriów dla tokarzy
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Do ostrzarkek WG250 i WG200 dostarczana jest cała gama oprzyrządowania i akcesoriów, które powodują, że maszyna stanowi sama w sobie kompleksowe centrum do ostrzenia narzędzi.

Oprzyrządowanie do ostrzarek

Do ostrzenia:
• narzędzi do rzeźbienia
• dłut tokarskich
• narzędzi o profilu V

WG250/B Oprzyrządowanie do krótkich ostrzy

Do ostrzenia:
• dłut do misek
• dłut do toczenia na wrzecionie
• narzędzi o profilu V
• precyzyjnych narzędzi profilowych

WG250/A Do ostrzenia dłut 

Służy do ostrzenia
noży strugających do
szerokości 3”

WG250/D Do noży strugających

Do ostrzenia:
• dłut z ostrzem skośnym
• noży do strugów
• dłut skośnych

WG250/C Do ostrzy prostych

Do ostrzenia różnego
rodzaju nożyc i nożyczek 

WG250/E Do ostrzenia nożyczek

Idealny do ostrzenia
• skrobaków
stolarskich

WG250/F Do ostrzenia skrobaków skrobaków

Do ostrzenia:
• noży do długości 4”
• scyzoryków
• małych noży - sztućców

WG250/G Do ostrzenia noży

Do ostrzenia:
• noży o długości większej niż 4”
• długich noży
• dużych noży typu sztućce
• noży ośników

WG250/H Do długich noży

Do ostrzenia:
• skrobaków
• śrubokrętów
• narzędzi wydrążonych
• ostrzy ośników

WG250/I Podpora do narzędzi

Do ostrzenia:
• siekier rzeźbiarskich
• siekier stolarskich

WG250/J Do ostrzenia siekier

W składzie:
• WG250/A Przystawka do dłut
• WG250/B Przystawka do do krótkich noży
• WG250/I Podpora do ostrzenia
• WG250/N Profilowana ściernica wygładzająca

WG250-WP Zestaw akcesoriów dla tokarzy

Szlifierki
Szlifierki stołowe Record Power RSBG6 i RSBG8 cieszą się dobrą opinią, dzięki ich  solidności i niezawodności, co czyni je idealnym urządzeniem dla każdego domowego warsztatu.  
Nowe i zmodernizowane modele mają wzornictwo inspirowane urządzeniami przemysłowymi; posiadają też  lepszą moc, większą stabilność i lepszą wydajność.

GŁÓWNE ZALETY
• Żeliwna podstawa zapobiega wibracjom
• Szeroki korpus zapewnia doskonałą stabilność
• Pełen zakres regulacji podpórek narzędzia
• Szary kamień jest idealny do szybkiego ostrzenia i szybkiego usuwania  
 materiału
• Biały kamień umożliwia dokładne wygładzanie 
• Wysoka jakość  wykonania inspirowana urządzeniami przemysłowymi
• Osłona białego kamienia posiada przydatną lupę

IDEALNE DO OSTRZENIA: 
•  narzędzi do toczenia HSS
•  dłut
•  nożyczek
•  noży kuchennych

• nożyc ogrodowych
• wielu innych narzędzi   
 gospodarstwa      
 domowego

RSBG6 6” Szlifierka/ostrzarka stolikowa, z białym 
kamieniem 40mm

RSBG8 8” Szlifierka/ostrzarka stolikowa, z białym 
kamieniem 40mm

RSBG6 SPECYFIKACJA
Średnica kamienia: 150 mm (6”)

Szerokość białego kamienia: 40 mm

Szerokość szarego kamienia: 20 mm

Moc silnika P1: 0.4 KW

Moc silnika P2: 0.25 KW

Obroty: 2850 rpm / 23 m/sek

Waga: 11.2 kg

RSBG8 SPECYFIKACJA
Średnica kamienia: 200 mm (8”)

Szerokość białego kamienia: 40 mm

Szerokość szarego kamienia 25 mm

Moc silnika P1: 0.55 KW

Moc silnika P2: 0.39 KW

Obroty: 2850 rpm / 30 m/sek

Waga: 17 kg

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
SDS1 Osełka do przygotowywania  kamienia szlifującego 
/ tarczy szlifującej
SDS2 Osełka do czyszczenia kamienia szlifującego/ tarczy 
szlifującej
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BDS250 Szlifierka taśmowo-tarczowa (10” x 6”)

Mocna konstrukcja pozwala na wykonywanie cięższych prac związanych ze szlifowaniem. 
Nadaje się jednak także doskonale do precyzyjnych i delikatnych zadań. Stół wykonany
z odlewu żeliwnego zapewnia solidne oparcie podczas pracy. Wytrzymały silnik o mocy 1 KM.

Na zdjęciu z dostępną jako opcja podstawą

Możliwość szlifowania krzywizn na końcu taśmy 
szlifującej.

Możliwość szlifowania dużych i szerokich końców 
elementów po zmianie położenia taśmy.

Żeliwny stół daje dobre oparcie 
podczas szlifowania

DOSTĘPNE JAKO OPCJA
DX100R57  Redukcja 100-57 mm do podłączenia odciągu 
BDS250-W Komplet kół pod szlifierkę
BDS250A Podstawa do BDS250

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
DMD/7G1  Krążek szlifujący, samoprzylepny śr. 250 mm, P60 - 3 szt.
DMD/7G2  Krążek szlifujący, samoprzylepny śr. 250 mm, P80 - 3 szt. 
DMD/7G3  Krążek szlifujący, samoprzylepny śr. 250 mm, P120 - 3 szt. 
BDS250/B1-3PK  Taśma szlifująca 150 x 1220 mm, P60 - 3 szt.
BDS250/B2-3PK  Taśma szlifująca 150 x 1220 mm, P80 - 3 szt.
BDS250/B3-3PK  Taśma szlifująca 150 x 1220 mm, P120 - 3 szt.

BDS250 SPECYFIKACJA
Wielkość tarczy: 254 mm (10”) Moc silnika P2: 550 W

Wymiary taśmy: 152 mm (6”) Waga: 47 kg

Wielkość stołu: 355 x 200 mm Śr. króćca odciągowego: 57 mm

Obroty tarczy: 1400 rpm Wymiary: wys. 360 x szer. 640 x głęb. 530 mm

Moc silnika P1: 800 W

DS300 12” Szlifierka tarczowa
DS300 to bardzo masywna i wytrzymała szlifierka tarczowa. To maszyna, która zapewni  
użytkownikowi wiele lat  niezawodnej pracy.

DS300 SPECYFIKACJA
Wielkość tarczy: 305 mm Waga: 33 kg

Wielkość stołu: 435 x 165 mm Śr. króćca odciągowego: 57 mm

Obroty tarczy: 1420 rpm Wymiary: wys.400 x szer.510 x głęb.450 mm

Moc silnika P1: 800 W

Moc silnika P2: 550 W

Mechanizm zębatkowy stołu zapewnia dużą precyzję przy 
pochylaniu stołu (maks. do kąta 45º).

Efektywny hamulec ręczny. Dla większego 
bezpieczeństwa i wygody, istnieje możliwość 
szybkiego zatrzymania tarczy przy użyciu 
niewielkiej siły.

Model DS300 posiada prosty i skuteczny sposób 
odpylania.

Stół wykonany z żeliwa

SZTYFT DO CZYSZCZENIA TAŚMY/TARCZY KRĄŻKA SZLIFUJĄCEGO

DS300/G1-3PK  Krążek szlifujący, samoprzylepny śr. 300 mm (12”), P60 - 3 szt 
DS300/G2-3PK  Krążek szlifujący, samoprzylepny śr. 300 mm (12”), P80 - 3 szt.  
DS300/G3-3PK  Krążek szlifujący, samoprzylepny śr. 300 mm (12”), P120 - 3 szt.

Sztyft pozwala na usunięcie z taśmy czy krążka szlifującego pozostałości ze szlifowania, które powodują ich 
zapychanie. Sztyft znacząco wpływa na przedłużenie żywotności materiałów szlifujących i  wymiernych 
oszczędności
73010 Sztyft do czyszczenia taśmy 150 x 25 x 25 mm
73011 Sztyft do czyszczenia taśmy 200 x 38 x 38 mm

CO ONI MÓWIĄ...
Cena/ wydajność 

Wydajność

Jakość wykonania

Woodworking Plans & Projects

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W zestawie   
ogranicznik  
kątowy
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Szlifierki oscylacyjne

Jest bardzo uniwersalną maszyną, szczególnie przydatną do szlifowania zarówno małych promieni jak 
również większych krzywizn. Maszyna pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrej jakości szlifowanych krawędzi. 
Szlifierka dostarczana jest z dwoma wrzecionami i odpowiednio dobranymi wkładami stołu. Jako opcja 
dostępne są także inne średnice wrzecion. Model BBS1 pozwala zarówno na szlifowanie małych elementów, 
skomplikowanych pod względem kształtu i profilu, jak również dużych przedmiotów – elementów 
szaf, krzeseł itp. Ponadto szlifierka wyposażona jest w silnik indukcyjny o mocy 370 W, który umożliwia 
szlifowanie także dużych elementów. Szlifowana powierzchnia stołu wykonana jest z odlewu żeliwnego, daje 
solidne oparcie dla elementów podczas obróbki i jednocześnie ułatwia ich przesuw.

BBS1 Oscylacyjna szlifierka wrzecionowa - wersja stołowa

BBS1  SPECYFIKACJA
Obroty: 1400 rpm Moc silnika P1: 370 W Wymiary: wys.480 x szer.380 x głęb.380 mm

Skok oscylacji: 24 mm Moc silnika P2: 226 W Waga: 31 kg

Wielkość stołu- średnica: 380 mm W zestawie wrzeciona: 20 & 50 mm

Pochylenie stołu: 0 - 45º Średnica króćca: 50 mm

BBS2 Stacjonarna, oscylacyjna szlifierka wrzecionowa

Oscylacyjny ruch wrzeciona w pionie 
eliminuje ryzyko palenia elementu podczas 
szlifowania

Stół pochylany do kąta 45º.Pochylanie 
stołu jest realizowane poprzez stabilny 
mechanizm
zębatkowy.

Zintegrowany z maszyną schowek na 
wkłady stołu

Model BBS2 to solidna i wytrzymała szlifierka wrzecionowa przeznaczona dla bardzo wymagających zakładów, która umożliwia także szlifowanie bardzo małych, precyzyjnych elementów. Doskonale sprawdza 
się przy szlifowania małych promieni jak również dużych konturów. Pozwala na uzyskanie bardzo czystych powierzchni. Maszyna dostarczana jest z wrzecionami i dobranymi do nich wkładami stołu – pozostałe 
wielkości wrzecion są dostępne jako opcja. Bogata oferta i możliwości wyposażenia maszyny w dodatkowe wrzeciona, pozwalają na jej szerokie wykorzystanie do wielu różnorodnych prac związanych ze 
szlifowaniem i kształtowaniem zarówno bardzo małych jak i dużych elementów – części składowych szaf, krzeseł itp. Wytrzymały silnik o mocy 750 W umożliwia szlifowanie dużych elementów. Obszerny, okrągły 
stół maszyny wykonany z odlewu żeliwnego, umożliwia łatwe i płynne przesuwanie elementu wokół wrzeciona.

BBS2  SPECYFIKACJA
Obroty: 1400 rpm Moc silnika P2: 520 W

Skok oscylacji: 30 mm W zestawie wrzeciona: 20, 50 & 76 mm

Wielkość stołu- średnica: 500 mm Średnica króćca: 50 mm

Pochylenie stołu: 0 - 45º Wymiary: wys.800 x szer.500 x głęb.500 mm

Moc silnika P1: 750 W Waga: 53 kg

Stół pochylany do kąta 45º.Pochylanie stołu 
jest realizowane poprzez stabilny mechanizm
zębatkowy

Zintegrowany z maszyną schowek na 
wkłady stołu

W zestawie króciec odciągowy

DOSTĘPNE JAKO OPCJ
DX50R32 Redukcja 50-32 mm do szlifierek oscylacyjnych BBS1&BBS2
DX1500B Redukcja 100 - 32 mm + 2 m węża o śr. 32 mm
BBS1/B Wrzeciono szlifujące 25 mm do BBS1
BBS1/C Wrzeciono szlifujące 38 mm do BBS1

W ZESTAWIE
BBS1/A  Wrzeciono szlifujące 20 mm
BBS1/D  Wrzeciono szlifujące 50 mm  

W ZESTAWIE
BBS2/A Wrzeciono szlifujące 20 mm 
BBS2/D Wrzeciono szlifujące 50 mm 
BBS2/E  Wrzeciono szlifujące 76 mm 

DOSTĘPNE JAKO OPCJ
DX50R32 Redukcja 50-32 mm do szlifierek oscylacyjnych BBS1& BBS2
DX1500B Redukcja 100 - 32 mm + 2 m węża o śr. 32 mm
BBS2/B  Wrzeciono szlifujące 25 mm do BBS2
BBS2/C  Wrzeciono szlifujące 38 mm do BBS2

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
73001 Zestaw 3 tulejek szlifujących 20mm x 90mm; P60, 80, 120
73002 Zestaw 3 tulejek szlifujących 25mm x 90mm; P60, 80, 120
73003 Zestaw 3 tulejek szlifujących 38mm x 140mm; P60, 80, 120
73004 Zestaw 3 tulejek szlifujących 50mm x 140mm; P60, 80, 120

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
73005 Zestaw 3 tulejek szlifujących 20mm x 140mm; P60, 80, 120
73006 Zestaw 3 tulejek szlifujących 25mm x 140mm; P60, 80, 120
73007 Zestaw 3 tulejek szlifujących 38mm x 230mm; P60, 80, 120 
73008 Zestaw 3 tulejek szlifujących 50mm x 230mm; P60, 80, 120 
73009 Zestaw 3 tulejek szlifujących 76mm x 230mm; P60, 80, 120

Oscylacyjny ruch wrzeciona w pionie eliminuje 
ryzyko palenia elementu podczas szlifowania
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Ten unikalny pakiet 12 narzędzi rzeźbiarskich, wraz z  płytą instruktażową DVD i broszurą ma niesamowitą wartość. Jest idealny dla stolarzy na każdym poziomie umiejętności, od początkujących pasjonatów, po do 
doświadczonych profesjonalistów. Każde narzędzie jest wykonane ze stali stopowej, specjalnie dobranej, aby  zapewnić odpowiednią krawędź tnącą i odporności dłut na korozję. Ergonomicznie rękojeści nadają się zarówno 
do pracy ręcznej, jak rzeźbienia przy użyciu młotka, a pokaźny trzpień mocuje ostrze w rękojeści, zapewniając wytrzymałość i trwałość. Całość blokowana za pomocą okucia zapobiegającego pękaniu rękojeści.

Na płycie DVD rzeźbiarz z Wielkiej Brytanii -  Mike Davies, prezentuje  swoją pracą nad dużym projektem rzeźbiarskim w Nowej Zelandii. Davies został okrzyknięty przez lokalne media „prezentem dla narodu”. Jego dzieło jest 
śledzone przez ogólnokrajową telewizję i gazety oraz transmitowane za pośrednictwem kamer internetowych na żywo do widzów na całym świecie. Mike podczas przerw nad projektem, dzieli się swoją ogromną wiedzą na 
temat technik rzeźbiarskich i rzeźbienia w praktyce. 

Prezentuje techniki „ważnej szóstki”, które tworzą solidne podstawy skutecznego rzeźbienia w drewnie.

Postępując zgodnie z jego cennymi wskazówkami, także początkujący rzeźbiarz ma szanse, wykorzystując dłuta z zestawu, stworzyć własną kolekcję atrakcyjnych, własnoręcznie  wyrzeźbionych  przedmiotów, 

Zawartość płyty DVD
• Dłuta - wprowadzenie 
• Ostrzenie & konserwacja
• Sześć istotnych technik
• Wybór drewna
• Podstawowy projekt kwiatowy
• Projekt ‘Praktyka czyni mistrza’
• Wskazówki i narzędzia

RPCV12A 12-częściowy zestaw dłut rzeźbiarskich wraz  z broszurą instruktażową i płytą DVD

Warunki gwarancyjne
Firma Record Power udziela osobom prywatnym, zakupującym urządzenia do użytku domowego, 5-letniej gwarancji na wady fabryczne/materiałowe.
Gwarancja ta nie obowiązuje w wypadku uszkodzeń powstałych na skutek:

- użytkowania urządzenia w warunkach produkcyjnych/przemysłowych,
- przypadkowego uszkodzenia,
- będących wynikiem normalnego zużycia,
- będących wynikiem celowego, umyślnego uszkodzenia,
- zaniedbania,
- powstałych na skutek niewłaściwego podłączenia do instalacji elektrycznej,
- eksploatacji w nieodpowiednich warunkach,
- nieprzestrzeganiu wskazówek i informacji zawartych w instrukcji obsługi,
- niewłaściwego wykorzystania,
- modyfikacji lub naprawy maszyny bez aprobaty producenta/importera maszyn RP.
 Jest to wyciąg z warunków gwarancyjnych Record Power.

Na urządzenia eksploatowane w przemyśle, w produkcji rzemieślniczej producent udziela gwarancji na okres 1 roku. Zastrzega się błędy w druku oraz zmiany w asortymencie produktów.

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Record Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. 
Prezentowane zdjęcia i ilustracje zostały użyte w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.
  

Płyta DVD Mike Davies’a - zawiera opis 

najważniejszych technik rzeźbiarskich 

16-stronicowa, kolorowa broszura 
zawiera zbiór projektów, które umożliwiją  praktyczne 
przetestowanie nabytych umiejętności.
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Mocne oświetlenie
Silna wiązka zapewnia mocne oświetlenie do 
wszystkich prac warsztatowych.

Ta wydajna lampa robocza stanowi doskonałe uzupełnienie każdego warsztatu. Długa, elastyczna szyjka umożliwia jej ustawienie w celu 
oświetlania nawet najtrudniejszych miejsc i pozbycie się kłopotliwych cieni, dając wyraźny obraz prowadzonych prac.  

Aby jeszcze bardziej zwiększyć elastyczność lampy, przesuwny kołnierz na głowicy lampy umożliwia utworzenie wiązki światła reflektora. 
Mocna podstawa magnetyczna i magnetyczny zacisk boczny pozwalają umieścić lampę  praktycznie w dowolnym miejscu maszyny.  

Zasilana standardowymi bateriami AA lub akumulatorem USB, zapewnia nieprzerwaną pracę przez wiele godzin i jest idealna dla szerokiej 
gamy maszyn, takich jak piły taśmowe, maszyny do ostrzenia, tokarki i wiele innych.

59000 Magnetyczne oświetlenie robocze LED

W zestawie:

• Podstawa magnetyczna
• Magnetyczny zacisk boczny
• Gniazdo baterii AA i baterii litowo-jonowej
• Przewód micro USB-A

Record Power Ltd Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA

Tel:  +44 (0) 1246 571 020  www.recordpower.eu
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