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W ciągu ostatniego roku wiele wydarzyło się w Record Power i z ogromną radością chcielibyśmy  przedstawić najnowsze wieści dotyczące 
światowej społeczności stolarzy, a także podzielić się z Wami informacjami o kilku najnowszych produktach.

W szczytowym momencie pandemii w 2020 roku, wiele osób zainteresowało się obróbką drewna, ponieważ blokady i ograniczenia na całym świecie, oznaczały dla 
wielu konieczność spędzania więcej czasu w domu i posiadanie nieoczekiwanie dużo czasu wolnego. Napływ nowych stolarzy oznaczał również w skali światowej 
większe zapotrzebowanie na nasze produkty. Chcielibyśmy powitać nowych stolarzy, którzy dołączyli do społeczności Record Power, a także serdecznie podziękować 
wszystkim naszym klientom, zarówno starym, jak i nowym, za nieustające wsparcie i entuzjazm.

Spotkanie społeczności pasjonatów obróbki drewna w latach 2020 i 2021 było dla wielu kołem ratunkowym i bardzo zachęcającym znakiem siły i oddania naszym 
twórczym dążeniom. Nic tak nie uosabia tego ducha społeczności, jak inicjatywa Sesji na żywo – to nasze bezpłatne internetowe pokazy, które stanowią źródło 
inspiracji dla wielu osób. Sesje na żywo zapoczątkowano pod koniec 2020 roku. Celem było dotarcie do bazy klientów Record Power na całym świecie i zebranie ich 
razem podczas fantastycznych pokazów prowadzonych na żywo przez profesjonalnych stolarzy i tokarzy. Ten cykl bezpłatnych pokazów rośnie w siłę z każdą kolejną 
edycją. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas – na stronach czwartej i piątej katalogu zamieszczono  więcej informacji o tym, jak się zarejestrować i 
uczestniczyć w pokazach.

Zwiększamy zakres produktów wytwarzanych w Wielkiej Brytanii, m.in. poprzez wprowadzenie nowej linii wysokiej jakości akcesoriów do toczenia, które podobnie 
jak nasze urządzenia odciągowe CamVac i narzędzia do toczenia, są produkowane na miejscu w siedzibie naszej firmy, przez nasz własny zespół projektantów 
i inżynierów. Po koniec 2020 otrzymaliśmy prawo do oznaczania naszych wyrobów znakiem Made in Sheffield (Wyprodukowano w Sheffield) i jesteśmy bardzo 
dumni z tego powodu. Na rok 2021 mamy jeszcze więcej wspaniałych wiadomości – zostaliśmy członkiem oficjalniej organizacji Made in Britain (Wyprodukowano 
w Wielkiej Brytanii), co stanowi uznanie naszego wkładu i zaangażowania w produkcję w Wielkiej Brytanii. To właśnie zaangażowanie i poczynione inwestycje 
oznaczają możliwość kontynuowania dalszego rozwoju  w stale rozszerzaną linie ekskluzywnych produktów. Wszystko po to, aby móc oferować naszej społeczności 
użytkowników Record Power, najlepszą możliwą jakość i wartość, tak aby zmaksymalizować radość i satysfakcję, jaką dają toczenie i obróbka drewna. 
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wytrzymałe tokarki wykonane z odlewu 
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wybór najlepszych szczęk do pracy

28 Uchwyty tokarskie SC3 i SC4 - Wybór 
najlepszych szczęk do pracy

29 SC3 Uchwyt tokarski z przekładnią zębatą
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Pilarki taśmowe

32-33 Przewodnik dla Kupujących pilarkę taśmową - 
kiedy warto zainwestować w pilarkę taśmową?

34-35 SABRE-250 Pilarka taśmowa 10”

36-37 W szczegółach: Pilarka SABRE-350 i 
SABRE-450

38-39 SABRE-350 Pilarka taśmowa 14”
SABRE-450 Pilarka taśmowa 18”

Urządzenia odciągowe CamVac

40-41 W szczegółach: Wiedza jaka stoi za 
urządzeniami CamVac

42-43 Urządzenia odciągowe CamVac - Historia 
Międzynarodowego Sukcesu

44-45 W szczegółach: 
Urządzenia odciągowe CamVac
CGV286 Kompaktowe urządzenie odciągowe 
CGV336 Średniej wielkości urządzenie 
odciągowe 
CGV386 Duże urządzenie odciągowe
CGV486-6 Wysokowydajne urządzenie 
odciągowe
CGV286-3-WALL Kompaktowe urządzenie 
odciągowe montowane na ścianie

W szczegółach: wiedza stojąca za
urządzeniami odciągowymi CamVac
Dowiedz się, co sprawia, że ta linia produktów 
jest tak skuteczna i wszechstronna.

facebook.com/RecordPower

twitter.com/RecordPower

instagram.com/recordpower

youtube.com/RecordPowerTV

Pilarki stołowe

46 TS2 Wytrzymała pilarka stołowa z wózkiem 
przesuwnym, ramą prostokątną i rozsuwaną 
przykładnicą do cięć pod kątem

47 YouTube Seria Know-How

48 Record Power rozwija produkcję w Wielkiej 
Brytanii

Nowa gama produkowanych w 
Wielkiej Brytanii akcesoriów do 
tokarek: Coronet Hawk i Coronet 
Falcon. 
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Sesje na żywo Record Power - Światowa Społeczność Pasjonatów     Obróbki Drewna
W 2020 roku uruchomiliśmy nasz cykl Sesje na żywo, którego celem było 
zapewnianie edukacji jak i rozrywki podczas światowej pandemii COVID-19. 

W normalnych okolicznościach Record Power wystawia się na całym świecie na wszystkich 
największych targach poświęconych obróbce drewna. Kiedy stało się to niemożliwe, narodził się 
pomysł prezentacji online sposobów obróbki drewna, w szczególności toczenia, zorientowanego 
na edukację. Record Power zawsze cieszył się dobrymi relacjami ze swoimi  klientami.

Sesje na żywo są idealną okazją, aby przekazać nasze uznanie wielu naszym lojalnym 
użytkownikom na całym świecie i dać coś w zamian społeczności, którą cały czas z dumą 
wspieramy.

Sesje na żywo rozpoczęły się jako projekt stworzony przez 
profesjonalnego australijskim tokarza Theo Haralampou i 
Mike Davies’a, który jest częścią zespołu Record Power z 
siedzibą w Nowej Zelandii. To oni, w 2020 roku przygotowali 
razem swój pierwszy pokaz online dla programu American 
Association of Woodturners. (Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Tokarzy). Pozytywny oddźwięk publiczności na to wydarzenie 
spowodował, że Mike i Theo zaczęli pracować nad rozwinięciem 
tej inicjatywy. Rezultatem ich pracy jest cykl Sesji na żywo 
Record Power.

Biorąc pod uwagę inne dostępne wcześniej prezentacje 
online, w sesjach na żywo RP bierze także udział panel 
ekspertów współprowadzących, którzy odpowiadają  
na pytania widzów, oferują porady i wskazówki oraz 
pomagają skupić się na najbardziej istotnych częściach 
demonstracji. Ogromną zaletą sesji na żywo jest 
możliwość obejrzenia pokazu  z bliska, z ujęć kilku 
kamer. To naprawdę pomaga obserwującym docenić i 
zrozumieć techniki demonstrowane podczas pokazu.

Obecnie w panelu biorą udział Ian Symes i Russ Brooks z Australii 
oraz Carl Burn ze Szkocji. Ponadto regularnie pojawiają się 
inni goście paneliści, wśród których do tej pory byli Brytyjczyk 
Andrew Hall i Irlandczyk Pat Carroll. Obaj są szanowani i znani z 
profesjonalnych demonstracji. Andrew występuje też sam często 
jako prezenter podczas Sesji na żywo. Do udziału w Sesjach, w 
miarę rozwoju tej inicjatywy, przystępują także inni, renomowani 
w świecie prezenterzy.   

Koordynatorem panelu jest Mike Davies, który pełni także 
rolę głównego gospodarza. Podczas przerw w trakcie trwania 
każdej sesji, Mike prezentuje prace widzów, z których większość 
stanowią własne wersje projektu z poprzedniej Sesji. Pokazuje to, 
jak inspirujące są Sesje na żywo, przyczyniając się to tworzenia 
prawdziwej społeczności tokarzy - entuzjastów.
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Sesje na żywo Record Power - Światowa Społeczność Pasjonatów     Obróbki Drewna

To właśnie poczucie budowania światowej społeczności pasjonatów tokarstwa, 
jest kluczem do sukcesu Sesji na żywo. 
Ponieważ pokazy są rzeczywiście realizowane „na żywo”, związane z nimi są prawdziwe 
emocje. Widzowie żywo, z ogromnym zainteresowaniem, reagują na każde koleje wydarzenie. 
Wchodzą w interakcję z zespołem i prezenterem. Z ogromnym zainteresowaniem śledzą 
każdy pokaz i każdy prezentowany projekt. Program zaczynał się skromnie – w pierwszej 
Sesji na żywo w 2020 r., wzięło udział 45 widzów. Do kolejnych Sesji dołączali kolejni 
pasjonaci toczenia. Co tydzień widać te same twarze uczestników a także stały strumień 
nowych widzów. Obecnie w każdej sesji uczestniczy ponad 1000 osób. Świadczy to o szybkim 
rozchodzeniu się informacji o tym inspirującym w światowej społeczności tokarzy, wydarzeniu.  

Theo Haralampou demonstruje ze swojego warsztatu w Brisbane w Australii, jak wytoczyć 
miskę o naturalnych krawędziach z australijskiego drewna - rzewni skrzypolistnej.

Andrew Hall gra 
na elektrycznej 
gitarze Blues Bowl 
w swoim studyjnym 
warsztacie w 
hrabstwie Durham 
w Anglii.

Gotowa miska o naturalnych krawędziach 
wykonana z drewna rzewni skrzypolistnej. 

Prezentacje pokazują także takie 
czynności jak nadawanie koloru, 
teksturowanie, radełkowanie.

Każde stanowisko uczestnika w studiu, ma pełen dostęp do 
zbliżeń wizji i szeregu ujęć kamery, aby zapewnić widzowi jak 
najlepszy wgląd w detale obróbki. Mike i jego współgospodarze 
pomagają odpowiadać na pytania na czacie i przekazują 
prezenterowi pytania publiczności.

Aby otrzymać pełne informacje o wszystkich 
nadchodzących Sesjach na żywo, odwiedź stronę 
recordpowertv.com i w celu rejestracji, kliknij łącze.

BEZPŁATNE 
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W ciągu 25 lat wprowadzano tylko drobne zmiany i ulepszenia i chociaż ciągle pokutuje 
opinia, że „jeśli coś nie jest zepsute, to lepiej tego ruszać” - to jednak uznaliśmy, 
że nadszedł czas na ulepszenie klasycznej i sprawdzonej maszyny. To w tym celu 
opracowaliśmy nową gamę tokarek, dostosowaną dla szerokiego grona entuzjastów 
toczenia na wielu rynkach europejskich. 
Tokarka Coronet Herald była pierwszym z tych projektów i odniosła ogromny sukces. 
Naszym zamiarem było stworzenie maszyny, która byłaby najlepsza w swojej klasie jako 
model stołowy, a która jest jednocześnie na tyle wszechstronna i wystarczająco  dobra, 
aby można było użytkować ją jako maszynę wolnostojącą – jeśli zajdzie akurat taka 
potrzeba. 
Jest to model bardzo popularny wśród szerokiej rzeszy użytkowników, od początkujących 
tokarzy, którzy potrzebują maszyny, która na długi czas (może nawet na zawsze) 
zaspokoi ich potrzeby, po samorodnych racjonalizatorów, sfrustrowanych ograniczeniami 
tańszych maszyn, ale nie dysponujących miejscem lub budżetem, aby zakupić większe 
urządzenie.  Jest to również model często widywany podczas  profesjonalnych pokazów 
toczenia oraz w salach dydaktycznych, w których kompaktowy charakter tej tokarki 
przeczy jej rzeczywistej mocy, wielkości momentu obrotowego  i w ogóle, możliwościom 

Record Power ma długą historię, jeśli chodzi o produkcję dobrej 
jakości tokarek. Sięga ona aż do korzeni marki Coronet, do roku 
1945 roku - czyli mamy za sobą około 75 lat nagromadzonego 
doświadczenia i wiedzy. Nasze tokarki cieszą się dobrą reputacją. Są 
postrzegane jako dobrze zaprojektowane i solidne maszyny. Jesteśmy 
dumni z naszego dziedzictwa.

Historia Tokarek Coronet

maszyny. Herald to wszechstronna i bardzo wydajna tokarka, prawdziwy „as w 
kieszeni”, który może spełnić wszystkie oczekiwania użytkownika. 
W następnym kroku chcieliśmy znaleźć coś pośrodku, między niezwykle 
wydajną i kompaktową maszyną, taką jak Herald, a dużymi, ciężkimi tokarkami,  
zaprojektowanymi głównie do toczenia dużych, niewyważonych obiektów. Chodziło 
w tym miejscu o model przeznaczony dla tych wszystkich, których większość prac 
związanych z toczeniem stanowią bardzo duże miski, półmiski lub puste, wydrążone 
naczynia – bo chociaż duże tokarki są doskonale przystosowane do tych zastosowań, 
mogą być zbyt duże, ciężkie i nieporęczne przy wykonywaniu mniejszych prac, czyli nie 
do końca odpowiednie dla osób pracujących we wszystkich zakresach.
Chcieliśmy stworzyć maszyny większe od Heralda, o większej mocy i wadze - lepiej 
przystosowane do potrzeb tych użytkowników, którzy wykonują większe prace, często 
z niewyważonego materiału  - ale wciąż kompaktowe i przyjazne dla użytkownika. 
Prawdziwie wszechstronne, na których można wykonać „na domowe” potrzeby zarówno 
długopis czy biżuterię, ale też ogromny talerz o średnicy do 1 metra.
I tak zaprojektowano tokarki Envoy i Regent. O dużym zakresie toczenia między kłami, 
który to zakres w razie potrzeby można łatwo zwiększyć. O dużym zakresie toczenia 
powyżej łoża, który dzięki obrotowej głowicy, można także zwiększyć. Konstrukcje 
maszyn wykonane są z odlewu żeliwnego, żeliwne są także dostarczane z maszynami 
nogi. Tokarki cechuje duża moc i moment obrotowy, co sprawia, że maszyny te są 
idealne do wykonywania najbardziej wymagających zadań.
Model Herald to świetny wybór przeznaczony do ogólnego wykorzystania w mniejszych 
warsztatach, tzn. takich, w których średnica toczenia przedmiotów nie przekracza 
14” (355 mm), czyli dla zdecydowanej większości użytkowników. Ale dla tych, którzy 
potrzebują maszyny o większej wadze, mocy i większym zakresie toczenia, aby 
wygodniej radzić sobie z większymi projektami lub regularnie toczyć przedmioty o 
średnicy powyżej 14” – tokarki Envoy i Regent stanowią doskonały wybór.
Envoy i Regent mają podobną budowę i funkcje - różni je moc, specyfikacja i oferta 
dodatkowego oprzyrządowania do każdej z maszyn. Regent został zaprojektowany 
jako najlepsza maszyna w swojej klasie; ma ogromne możliwości, dużą moc silnika 
i wykorzystano w niej produkowany w Europie falownik i elektronikę. Envoy została 
zaprojektowana, aby oferować wydajność zbliżoną do modelu Regent, ale w bardziej 
przystępnej cenie. Ma więc nieco mniejszy zakres obróbki, silnik o mniejszej mocy (który 
jest jednak nadal mocniejszy niż w wielu porównywalnych produktach konkurencji) 
i falownik OEM, aby utrzymać koszty na jak najniższym poziomie, ale bez zbyt dużej 
utraty wydajności. Obie maszyny są objęte pięcioletnią gwarancją Record Power.
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HERALD ENVOY REGENT

To model odpowiedni dla początkujących, ale przenaczony 
również do użytkowania w warunkach domowych lub do 
celów edukacyjnych dla profesjonalistów. Zakres toczenia 
nad łożem wynosi 355 mm (14 “) a między kłami 508 mm 
(20”), co daje każdemu zapalonemu entuzjaście możliwość 
rozpoczęcia przygody z toczeniem drewna, gdyż zapewni 
odpowiedni zakres mocy, moment obrotowy i zakresy 
prędkości, aby wytoczyć każdy przedmiot, jaki sobie 
użytkownik zaprojektuje.
Coronet Herald może być dostarczona jako najwyższej klasy 
model stołowy lub jako tokarka podłogowa - wolnostojąca, 
z opcją przedłużenia łoża i zamontowania wysięgnika do 
toczenia przedmiotów o większych średnicach. Maszyna 
doskonale sprawdza się do wszystkich zadań, jakie mieszczą 
się w zakresie jej parametrów obróbki.
Herald jest teraz wyposażony w ulepszony konik z 
funkcją samoczynnego wysuwania, który zapewnia 
większą wydajność i funkcjonalność tej innowacyjnej i 
wszechstronnej tokarki.  

W modelu tym zwiększono wagę, rozmiary i zakresy 
obróbki, nie rezygnując jednak w szczegółach z 
funkcjonalności urządzenia. Envoy jest dostarczana 
w komplecie z żeliwnymi nogami, które wspierają 
precyzyjnie skonstruowaną maszynę. Mocne i stabilne 
nogi, żeliwne łoże wspierają obrotowy w zakresie 360°  
wrzeciennik i konik z funkcją samoczynnego wysuwania. 
Wszystko to pozwala użytkownikowi na toczenie nie 
tylko mis o większych średnicach, ale także przedmiotów 
niewyważonych czy wydrążonych w środku, które 
wymagają lepszego podparcia i dokładności. Dzięki 
mocy i momentowi obrotowemu generowanemu przez 
silnik 1,5 kW, tokarka pozwala także na wykonywanie 
drobniejszych prace i mniejszych projektów. Sama 
konstrukcja maszyny pozwala także na zwiększenie wagi 
całości, poprzez dodanie w razie potrzeby, wysięgnika i 
przedłużenia łoża.

Coronet Regent to podrasowana tokarka Envoy – zwiększono przede wszystkim moc silnika do 2 kW i zakres 
toczenia nad łożem do 18”(460 mm). Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z fantastyczną maszyną. Większy 
moment obrotowy sprawia, że maszyna sprawdza się idealnie w realizacji większych i cięższych projektów. Zakresy 
obróbki można zwiększyć poprzez zakup przedłużenia łoża i wysięgnika do toczenia poza obrębem łoża – wszystko 
to sprawia, że mamy do czynienia naprawdę z najlepszą maszyną w swojej klasie. 

Maks. średnica misek: 533 mm (21”) 1000 mm (39”) 1000 mm (39”)

Maks. długość toczenia między kłami: 508 mm (20”) 610 mm (24”) 610 mm (24”)

Maks. wysokość toczenia nad łożem: 355 mm (14”) 410 mm (16”) 460 mm (18”)

Prędkości wrzeciona: 95-3890 rpm 250-3800 rpm 250-3800 rpm

Moc silnika  P1: 1 kW 1,5 kW 2,0 kW

Moc silnika  P2: 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW

Gwint wrzeciona: M33 x 3,5 M33 x 3,5 M33 x 3,5

Stożek: Stożek Morse’a nr 2 Stożek Morse’a nr 2 Stożek Morse’a nr 2 

Waga: 48 kg (bez nóg) 140 kg 145 kg

Wymiary: szer.870 x dł.290 x wys.252 mm szer.1435 x dł.540 x wys.1190 mm szer.1475 x dł.540 x wys.1235 mm

Długość przedłużenia  łoża: 406 mm 525 mm 525 mm

Szerokość standardowej podpórki dłuta: 8” 12” 12”

Szerokości podpórek dostępnych opcjonalnie: 5, 10 i 12” 4, 6 i 8” 4, 6 i 8”

Wysokość środka: 340 mm przy montażu na stole; 1080 mm od 
podłogi z żeliwnymi stopami,
1135 od podłogi z żeliwnymi stopami I nogami  

1190 mm od podłogi 1210 mm od podłogi

Gama Tokarek do Drewna Coronet

Porównanie: tokarki Coronet Herald, Envoy i Regent
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Model ten jest owocem wieloletniego 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 tokarki 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, które są odczuwalne przez cały czas podczas pracy, dzięki czemu tokarka jest przyjemna w użyciu, a jednocześnie zapewnia solidną wydajność.

SPECYFIKACJA:
Maksymalna średnica misek: 533 mm (21") Prędkości wrzeciona: 95-3890 rpm Gwint: M33 x 3,5 Wymiary: szer.870 x dł.290 x 

wys.252 mm
Maks. długość toczenia między kłami: 508 mm (20") Moc silnika P1: 1 kW Stożek: stożek Morse’a nr 2 

Maks. średnica toczenia nad łożem: 355 mm (14") Moc silnika P2: 0,75 kW Waga: 48 kg

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

DOSTĘPNE JAKO OPCJA:

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.

Na zdjęciu maszyna z dostępnymi 
jako opcja nogami.

Najnowocześniejszy  
silnik i pełna  
elektroniczna zmiana 
prędkość
Zaawansowany technologicznie 
silnik o mocy 750 W, zapewnia duży 
moment obrotowy, porównywalny  
z osiągami tokarek 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 podpórki dłuta
Trzon podpórki o śr. 25,4mm (1”) redukuje 
wibracje i pozwala na bardziej płynne  
i łatwiejsze skrawanie.

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

„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 pod względem wydajności i 
zajmowanej przestrzeni, będzie odpowiadać 
potrzebom wielu tokarzy”.

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”

 
Recenzja online

Dostępne video:
youtube.com/RecordPowerTV

16011 Żeliwne 
przedłużenie łoża 
406 mm 

16013 Żeliwny 
wysięgnik

16015
Podstawa pod 
tokarkę

16012 
Żeliwne stopy

16213 
Podpórka dłuta 
10” 

16211 
Podpórka dłuta 5” 

16208 Wbudowany 
wyłącznik awaryjny  

16214 
Podpórka dłuta 
12” 

Nowy ulepszony konik
Innowacyjne wzornictwo tokarki Herald, po 
długotrwałych konsultacjach z szeregiem 

specjalistów od toczenia oraz  profesjonalistów, 
zostało teraz zmodernizowane o nowy 
ulepszony konik, tak aby zapewnić  jeszcze 
większą wydajność, łatwość obsługi i 
funkcjonalność. Przede wszystkim dodano 
mu popularną funkcję samoczynnego 
wysuwania, co oznacza że akcesoria 
z konika można teraz łatwo usunąć 
poprzez obrót pokrętła do momentu ich 
wyrzucenia z tulei konika. Ponadto sama 
tuleja jest teraz szybko i bezpiecznie 
blokowana w pozycji za pomocą 
nowego  mechanizm na mimośrodzie. 
Cały projekt  został ponadto 
ulepszony poprzez zwiększenie 
rozmiaru i wagi odlewu, wydłużenie 
korpusu, dzięki czemu śruba 
pociągowa tulei pozostaje teraz 
bezpiecznie wewnątrz konika 
we wszystkich pozycjach. 
Poprawiono także kształt 
pokrętła, zwiększono jego 

rozmiar i wagę, przez co jeszcze 
łatwiejsze stało się wkręcanie tulei konika. 
Całość charakteryzuje świetne wzornictwo 
i bardzo dobra ergonomia, tak typowa dla 
tokarki Herald.

16228 Konik MK2 do tokarki Coronet Herald
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Spotkaliśmy się z  kilkoma wybitnymi, długoletnimi użytkownikami tokarek 
Herald, aby  dowiedzieć się, jak sobie radzą z maszynami po wielu godzinach 
intensywnej pracy, zarówno hobbystycznej jak i profesjonalnej. 

“Jako nauczyciel uważam, że Coronet Herald jest bardzo przyjazna i uczniowie bardzo szybko 
nabierają swobody w jej używaniu. Tokarka jest bardzo solidna i doskonale wytrzymuje ciągłe 
użytkowanie przez niedoświadczone ręce. Herald to bardzo kompaktowa maszyna i uczniowie 
bardzo szybką opanowują umiejętność jej obsługi. Przejście od jednego ustawienia do drugiego 
jest łatwe do opanowania. Demontaż kła zabierakowego i umieszczenie uchwytu lub tarczy 
tokarskiej przeprowadza się bardzo prosto, dzięki łatwemu dostępowi do wrzeciennika a z kolei 
masywny gwint M33 pozwala na szybkie i  łatwe zamocowanie akcesoriów.  
Jako producent uważam, że przede wszystkim atutem jest dla mnie wszechstronność tokarki Herald, gdyż mogę 
toczyć na niej elementy architektoniczne, na które mam zlecenia. Zmiana konfiguracji maszyny i zastosowanie 
obrotów wstecznych, pozwalają na utrzymywanie podpory dłuta i samego narzędzia blisko łoża maszyny i 
zapewniają wystarczające oparcie. 
Ustawienie każdej maszyny to zawsze olbrzymie wyzwanie, a ponieważ Coronet Herlad jest bardzo kompaktowa, 
bardzo łatwo ją zintegrować w warsztacie, który powinien być w miarę  wszechstronny. Posiadanie tej tokarki 
pozwoliło mi na dodatkowe zwiększenie funkcji mojego zakładu. 
Paul Riddler, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel

Tokarka Coronet Herald to moja najważniejsza 
maszyna zarówno do pracy jak i do celów 
edukacyjnych. Jako profesjonalny tokarz potrzebuję 
maszyny na której mogę polegać i która spełnia moje 
wszystkie potrzeby. Cichy silnik dużej mocy i zmiana 
prędkości sprawiają, że jest to niesamowicie dobra 
maszyna oferowana w dobrej cenie. Można na niej 
toczyć zarówno małe przedmioty, jak i  duże obiekty 
do średnicy 14” powyżej łoża a z wykorzystaniem 
wysięgnika, nawet większe. Obrotowy wrzeciennik 
sprawdza się idealnie w przypadku toczenia mis przez 
osoby leworęczne. Moją tokarkę Coronet Herald mam 
od 2018 i nie zamieniłbym jej na żadną inną.  

Philip Greenwood RPT, Profesjonalny Tokarz 
i Nauczyciel

 „To dziecko z rodziny Record ma z pewnością dużą moc! 
Moim zdaniem Herald to najlepsza tokarka na rynku w swoim 
zakresie cenowym. Pracowałem z tokarką Herald, odkąd 
stała się dostępna i porównując ją z innymi tokarkami w tym 
zakresie cen, dla mnie ta maszyna plasuje się na szczycie. 
Według mnie Herald to po prostu najlepsza tokarka na rynku”.
Andrew Hall RPT, Profesjonalny Tokarz i 
Nauczyciel

Tokarka Coronet Herald produkcji Record Power to bardzo użyteczne urządzenie 
uzupełniające do mojego warsztatu. Ma ona wiele dobrych jakościowo dodatków, takich 
jak 24-pozycyjny system podziałowy, obrotowy wrzeciennik i wiele innych. Dla tych, którzy 
szukają maszyn o większym zakresie toczenia, istnieje możliwość zakupu przedłużenia łoża. 
Mojej tokarki używam praktycznie codziennie i nigdy mnie nie zawiodła. Jest także bardzo 
łatwa, jeśli chodzi o konserwację i serwis - dzięki dostępnym online poradnikom. 
Bardzo masywna i mocna maszyna średniej wielkości, zarówno dla profesjonalistów jak i 
hobbystów.
Dave Lowe RPT, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel

Sądzę, że tokarka Cornet Herald to jedna z najbardziej 
wszechstronnych maszyn na rynku i  tak naprawdę moja 
ulubiona.  To jedna z moich 6 tokarek, ale to właśnie na 
niej lubię najbardziej toczyć. Nie jest może największa, 
ale ma stabilną budowę, moc, moment obrotowy no 
i przede wszystkim dokładność. Obrotowa głowa to 
dodatkowy bonus, jakiego nigdy wcześniej nie miałem, 
i ta właśnie cecha całkowicie zmienia spojrzenie na 
tokarkę Coronet. Mogę względnie łatwo zamienić duży, 
suchy i niewyważony kawałek drewna w piękną miskę, a 
następnie obrócić wrzeciennik i wykonać mikropojemnik 
na pałeczki do jedzenia. Używam tokarki Coronet Herald 
od ponad trzech lat, dałem na niej około 160 godzin 
podczas małych i dużych pokazów toczenia wzdłuż 
wschodniego wybrzeża Australii i jest nadal tak samo 
dokładna jak pierwszego dnia.  

Theo Haralampou, Profesjonalny Tokarz i 
Nauczyciel

Używam tokarki Coronet Herald od ponad dwóch 
lat i jestem ciągle pod wrażeniem jej możliwości. 
Maszyna ma wiele zalet, które mi się bardzo 
podobają, jednak poza wysoką jakością wykonania, 
najistotniejsza dla mnie jest możliwość obracania 
wrzeciennika. Inne tokarki tej wielkości nie posiadają 
tej funkcji i jeśli posiadasz mały warsztat, w którym 
możesz ustawić tylko małą tokarkę, to ta cecha jest 
na samej górze listy zalet. 
Toczyłem wiele lat na tokarce Herald, począwszy 
od piór i długopisów, elementów dekoracyjnych po 
zawieszki ścienne o średnicy ponad 20” i wszystko 
pomiędzy. Byłem również zdumiony mocą tej tokarki, 
kiedy toczyłem ogromną kłodę drewna, a Herald 
nawet na moment nie wyszedł z rytmu!
Herald Coronet to jedyna maszyna, której zakup 
można brać pod uwagę, jeśli szukasz tokarki do 
małego warsztatu, tokarki ”podróżnej” lub drugiej 
tokarki do swojego warsztatu. 

 

John Clothier, Tokarz szeroko znany na 
kanale YouTube 

Coronet Herald Mocna i wytrzymała tokarka do drewna z elektroniczną zmianą prędkości Recenzje długoletnich użytkowników: “Co najbardziej doceniam w mojej tokarce Coronet Herald”

Patrz video: „Co najbardziej doceniam 
w mojej tokarce Coronet Herald”
youtube.com/RecordPowerTV

Mam u siebie trzy tokarki Coronet Herald, które wykorzystuję podczas moich 
cotygodniowych kursów organizowanych na wyspie Isle of Wight. Uważam, że 
są bardzo łatwe do opanowania i bardzo intuicyjne, dzięki czemu kursanci  mogą 
skoncentrować się na technikach toczenia. Możliwość przesuwania i obracania 
wrzeciennika ułatwia pozycjonowanie podczas toczenia misek i jest w zasadzie 
niezbędne dla osób leworęcznych - bez tego dla osób leworęcznych praktycznie 
niemożliwe jest toczenie w poprzek łoża. 
Masywna konstrukcja wykonana z odlewu żeliwnego stanowi doskonałą bazę 
podczas toczenia dużych obiektów a precyzyjne wykonanie, umożliwia doskonałą 
kontrolę w przypadku toczenia małych, delikatnych prac z wykorzystaniem konika.
Wszystko to w połączeniu z 5-letnią gwarancją  Record Power, bez wątpienia 
zadecydowało o decyzji zakupu tych maszyn do mojego warsztatu. Jestem 
niesamowicie zadowolony z  wydajności tokarek Coronet Herald. 

Andy Fortune, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel
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SPECYFIKACJA ENVOY REGENT
Maks. średnica miski: 1000 mm (39") 1000 mm (39”)

Maks. rozstaw kłów: 610 mm (24") 610 mm (24”)

Maks. średnica toczenia nad łożem: 410 mm (16") 460 mm (18”)

Prędkości wrzeciona: 250-3800 rpm 250-3800 rpm

Moc silnika P1: 1,5 kW 2,0 kW 

Moc silnika P2: 1,1 kW 1,5 kW

Gwint: M33 x 3,5 M33 x 3,5

Stożek: Morse’a nr 2 Morse’a nr 2

Waga: 140 kg 145 kg

Wymiary: dł.1435 x szer.540 x wys.1190 mm dł.1475 x szer.540 x wys.1235 mm

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

Mocny silnik i elektroniczna zmiana prędkości 
Silnik zapewnia dużą moc, dzięki czemu można 
toczyć także duże elementy. Szybka zmiana prędkości  
odbywa się poprzez łatwo dostępny panel sterujący. 
Możliwość zmiany kierunku obrotów powoduje, 
że tokarka sprawdza się także doskonale podczas 
szlifowania.

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

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.

Coronet Envoy i Regent Mocne i wytrzymałe tokarki do drewna,                 wykonane z odlewu żeliwnego, z elektroniczną regulacją prędkości

Tokarka Envoy i Regent to dwie 
tokarki z serii Coronet firmy Record 
Power. Modele te są idealnym 
rozwiązaniem dla tokarzy, którzy na 
co dzień potrzebują mocnej, stabilnej 
i wydajnej tokarki do realizacji 
większych projektów. Zaprojektowane 
jako naturalna kontynuacja modelu 
Coronet Herald, są wspierane przez 
duże i ciężkie zintegrowane żeliwne 
nogi, które zapewniają wystarczającą 
ochronę przed wibracjami podczas 
toczenia niewyważonego drewna. 
Bardzo mocna i wytrzymała 
konstrukcja tych maszyn, wraz  
z precyzyjnie zaprojektowanymi 
i obrobionymi komponentami, 
sprawiają, że korzystanie z tych 
tokarek jest czystą przyjemnością.

Tokarki Envoy i Regent cechuje doskonała 
relacja jakości do ceny w ich klasie 
wielkości, bez uszczerbku dla wydajności i 
funkcjonalności. Maszyny wyposażone są 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.

Tokarka Envoy została zaprojektowana, aby 
zapewnić użytkownikom duży udźwig, dużą 
moc i dobrą wydajność, tak aby możliwe było 
toczenie również dużych przedmiotów. Zakres 
toczenia nad łożem wynosi 16” a moc silnika 
1,1 kW.

Regent to największa tokarka serii Coronet, 
ze zwiększonym do 18” zakresem toczenia 
nad łożem i mocniejszym silnikiem o mocy 
rzeczywistej 1,5 kW. Regent to optymalne 
rozwiązanie dla bardziej wymagających 
użytkowników. 

Dostępne jak opcja przedłużenie łoża do 
tych modeli, pozwala tym, którzy tego 
potrzebują, na zwiększenia zakresu toczenia 
między kłami, przy jednoczesnym utrzymaniu 
kompaktowej budowy, istotnej dla tych, 
którym wystarcza standardowa długość 
toczenia. 

Główne cechy:
Coronet Regent

YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   10YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   10 05/10/2021   17:3005/10/2021   17:30



11

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 elementów na niskich prędkościach. 
Natomiast górne koło daje dostęp do dużych prędkości. Pozycja paska jest widoczna 
przez okno inspekcyjne na wrzecienniku.

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.

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.

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.

Coronet Envoy i Regent Mocne i wytrzymałe tokarki do drewna,                 wykonane z odlewu żeliwnego, z elektroniczną regulacją prędkości

17500  Wysięgnik do toczenia poza obrębem łoża 

17600  Żeliwne przedłużenie łoża 525 mm  

17700  Półka na narzędzia do tokarki Envoy i Regent 

12401  Podtrzymka 4” (śr. trzonu 1”) 

12402  Podtrzymka 6” (śr. trzonu 1”) 

12403  Podtrzymka 8” (śr. trzonu 1”) 

12404  Podtrzymka 12”(śr. trzonu 1”) 

DOSTĘPNE JAKO OPCJA:

17500 Wysięgnik do toczenia poza obrębem łoża

17600 Żeliwne przedłużenie łoża 525 mm 

1000 mm 
maksymalna średnica 

misek z dostępnym 
jako opcja 

wysięgnikiem

Główne cechy:
Coronet Regent

Coronet Envoy

17700 Półka na narzędzia do tokarki Envoy i Regent

Coronet Regent

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

Dłuta do toczenia to najnowszy produkt, który jest wytwarzany we 
własnej fabryce Record Power w Wielkiej Brytanii. Chociaż przed 2003 
rokiem mieliśmy już wieloletnie doświadczenie w produkcji narzędzi 
do toczenia drewna, która była zlokalizowana w Sheffield  przy 
Meadow Street,  potrzebowaliśmy jednak kilku lat przeznaczonych na 
rozwój, zanim pakiet narzędzi mógł wreszcie trafić na rynek.

Dłuto tokarskie może się wydawać z pozoru bardzo prostym narzędziem. O jego 
praktycznej przydatności decyduje jednak wiele czynników. Produkowane wcześniej 
przez Record Power oryginalne dłuta z Sheffield zostały poddane testom, aby 
ustalić ich mocne i słabe cechy i ustalić, co wymaga udoskonalenia. Następnie 
porównaliśmy je z innymi brytyjskimi producentami i przetestowaliśmy mocne i 
słabe strony ich produktów.

To umożliwiło nam wykonanie pierwszych zestawów prototypów, które 
także poddaliśmy praktycznym testom przeprowadzonym przez różne grupy 
użytkowników w kilku krajach. Były to grupy o różnym poziomie zaawansowania: 
lokalni profesjonalni tokarze, ambitni, nieprofesjonalni entuzjaści toczenia, a także 
doświadczeni w handlu narzędziami praktycy, posiadający szeroką wiedzę na temat 
dostępnych na rynku narzędzi.

Po wielu miesiącach testowania różnych kształtów i rozmiarów 
uchwytów, profili narzędzi, wybrano te, które najlepiej spełniały  
oczekiwania i potrzeby użytkowników. Zależało nam na 
pełnowymiarowych, profesjonalnych narzędziach, ale nadal bezpiecznych 
i prostych w użyciu, nawet dla początkujących tokarzy. Narzędzia 
posiadają obszerne, bukowe uchwyty, które wygodnie leżą w dłoni i 
zapewniają dużą kontrolę a także gwarantują silne wsparcie, także przy 
ciężkich cięciach. Dłuta zostały udoskonalone, aby zapewnić lepszą 
przestrzeń dla gładkich, prostych cięć. Ostrza dłuta posiadają bardzo 
uniwersalny i maksymalnie uproszczony pod względem ostrzenia szlif.

Niezależnie bowiem jak dobra jest jakość potencjalnego narzędzia do 
toczenia - będzie ono funkcjonować optymalnie tylko pod warunkiem, że 
jest odpowiednio naostrzone. I to jest właśnie dziedzina,  która sprawia 
użytkownikom najwięcej trudności. Dłuta Record Power mają w pełni 
profesjonalne specyfikacje i rozmiary, jak w większości dostępnych  na 
rynku dłut innych producentów. Taka sama jest wysoka jakość użytej stali 
i jej hartowanie w wysokiej temperaturze. Profile narzędzi zostały jednak 
w taki sposób ukształtowane, aby były jednocześnie proste i łatwe 
do ostrzenia. Online dostępne są ponadto filmy instruktażowe, które 
pokazują jak ostrzyć dłuta w prosty i niedrogi sposób, przy użyciu ogólnie 
dostępnych ostrzarek.

Ci wszyscy, którzy mogą zainwestować w bardziej wyrafinowane systemy 
ostrzenia lub po prostu wszyscy bardziej doświadczeni tokarze, którzy 
mają odpowiedni sprzęt i możliwości, mogą z łatwością zmienić kształt 
ostrza podczas ostrzenia, tak aby uzyskać swój własny specjalistyczny 
profil. 

Zestawy sześcioczęściowe innych producentów zawierają często jedno 
dłuto skośne, zamiast dwóch różnych pod względem szerokości, dłut typu 
przecinak. Niezaprzeczalnie dłuto skośne to bardzo przydatne narzędzie. 
Może jednak stanowić zbyt duże wyzwanie dla wielu początkujących 
tokarzy. Dlatego w nowym zestawie Record Power zawarte są dwa dłuta 
typu przecinak o różnej szerokości, które nadają się także doskonale 
zarówno do toczenia między kłami jak i do toczenia misek i talerzy. Ich 
niewątpliwą zaletą jest łatwość ostrzenia i natychmiastowa gotowość 
do użycia przy wielu różnorodnych projektach. Record oferuje także 
oczywiście dłuta skośne w różnych wariantach. Zawsze istnieje więc 
możliwości ich dokupienia i użycia, w momencie, gdy użytkownik  jest po 
prostu na to gotowy.

Naszym priorytetem było  
dostarczenie najwyższej jakości, 
wydajności i wartości, jaką mogliśmy 
zaoferować  w normalnym przedziale 
cenowym rynku brytyjskiego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że 
dłuto, na ile jest to możliwe,  jest 
bezpieczne w użyciu i łatwe do 
ponownego ostrzenia, i wierzymy, 
że dobrze spełniliśmy to zadanie. 
Dlaczego więc nie wypróbować 
jednego z naszch dłut i zobaczyć, jak 
sobie poradziliśmy?
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Proces początkowy

Dłuta do toczenia między kłami i do 
toczenia misek
Żłobienia dłut są obrabiane na nowoczesnej 3-osiowej 
maszynie CNC; w przypadku dłut do misek przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi, aby uzyskać optymalny 
profil żłobka.

Następnie dłuta są poddawane obróbce cieplnej   
w kąpieli solnej a później wyżarzane do  60 do 
64 HRC (skala Rockwell C). Górna części dłut nie 
jest poddawana hartowaniu, dlatego pozostaje 
plastyczna i nie staje się krucha. Zmniejsza to ryzyko 
uszkodzenia podczas korzystania z narzędzia.

Obróbka cieplna

Wykończenie powierzchni

Ostrzenie skosów i  krawędzi skrawających we 
wszystkich narzędziach odbywa się ręcznie. 
Stosowanie ceramicznych materiałów szlifierskich 
zapobiega przegrzewaniu się ostrzy dłut podczas 
ostrzenia.   

Montaż końcowy odbywa się także ręcznie. 
Narzędzia są wciskane w przygotowaną rękojeść. 
Na ostrze nakładana jest warstwa wosku, której 
celem jest zabezpieczenie ostrza. Na koniec 
dłuta są pakowane w torbę narzędziową. Tak 
przygotowane są gotowe do wysyłki na cały świat.

Ostrzenie krawędzi skrawającej

Montaż końcowy 

Dłuta do obróbki zgrubnej
Natomiast produkcję dłut do obróbki zgrubnej na 
wrzecionie rozpoczyna się od wycinania przy pomocy 
lasera CNC. Pusty profil  jest następnie podgrzewany 
do około 1000 ° C i formowany do wymaganego 
kształtu przy użyciu specjalnych narzędzi.

Narzędzia płaskie- skrobaki, dłuta 
typu przecinak i dłuta skośne
Są także wykrawane laserowo na maszynie CNC. 
Przed obróbką cieplną, ich powierzchnia jest 
podawana procedurze uszlachetniającej powierzchnię, 
której celem jest zlikwidowanie pozostałości po 
obróbce laserem.  

W podobny sposób oczyszczane jest wnętrze 
dłuta - odpowiednio wyprofilowana ściernica 
oczyszcza i następnie poleruje wnętrze żłobka - w 
efekcie otrzymujemy całkowicie czystą i gładką 
powierzchnię we wnętrzu narzędzia.

Wszystkie narzędzia są wykonywane w kilku 
przejściach; poddawane są także dodatkowej 
obróbce powierzchni, której celem jest 
wyeliminowanie śladów po obróbce termicznej.

Dłuta do obróbki zgrubnej, dłuta typu 
Spindle  i dłuta do misek
Są po obróbce termicznej piaskowane, aby usunąć 
pozostałości nagromadzone na powierzchni stali. 
Zewnętrzna powierzchnia narzędzi przechodzi 
następnie czteroetapowy proces polerowania, 
który ma wyeliminować wszelkie pozostałości/
wżery na powierzchni, które mogły się pojawić.

Narzędzia płaskie -  skrobaki, dłuta 
typu przecinak i dłuta skośne
Narzędzia płaskie są podawane półautomatycznej 
obróbce maszynowej. Zapewnia ona lepszą 
kontrolę nad finalną powierzchnią narzędzia 
i pozwala na uzyskanie jednolitej grubości 
gotowego ostrza. Narzędzia tego typu są poddane 
czterostopniowemu procesowi wykańczania. 
Jako produkt finalny otrzymujemy precyzyjnie 
wypolerowane z wszystkich stron ostrze.
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Zestawy narzędzi do toczenia

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”.
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Tak jak z naszymi wszystkimi narzędziami, wybraliśmy najbezpieczniejsze i najprostsze profile, które 
na ile jest to możliwe, są łatwe do ostrzenia, nawet przy najbardziej podstawowej konfiguracji, 
jaką zapewnia ostrzarka stołowa. Każdy zestaw informuje o linku do krótkiego filmu video, 
który prezentuje podstawowe zastosowanie każdego narzędzia i informacje na temat ostrzenia 
na ostrzarce stołowej z „wolnej ręki”. Każde narzędzie posiada ponadto kolorową naklejkę z 
nazwą narzędzia, aby możliwie najlepiej ułatwić identyfikację (także dopasowanie do instrukcji 
video), ponieważ ze względów bezpieczeństwa istotne jest nieużywanie określonych narzędzi do 
nieodpowiednich aplikacji. 

Zestaw do toczenia na wrzecionie zawiera dłuto do toczenia zgrubnego, za pomocą którego z 
kwadratowego elementu uzyskamy szybko i bezpiecznie przedmiot o przekroju okrągłym. Dłuto typu 
‘spindle’ pozwoli nadać kształt długim elementom a wąski przecinak służy do odcinania. 

Zestaw do toczenia misek zawiera dłuto do kształtowania i drążenia misek; skrobak do czyszczenia/
wygładzania powierzchni a gruby przecinak można wykorzystać nie tylko do odcinania tam gdzie 
jest to potrzebne, ale także do nadania odpowiedniej wielkości czopa i/lub zagłębienia, który wykorzystamy do zamocowania przedmiotu w uchwycie. 

Każdy zestaw można stosować zupełnie niezależnie, ale razem kupione stanowią też bardzo dobry komplet sześciu narzędzi, ponieważ gruby przecinak lepiej się nadaje do 
ustalania wielkości i ciężkich prac na wrzecionie, niż wąski przecinak sprzedawany w zestawie - do toczenia na wrzecionie. 

 Nasze zestawy narzędzi zawierają dokładnie te same dłuta, które są 
 sprzedawane jako nasza w pełni profesjonalna seria narzędzi. Nie ma tu 
żadnych kompromisów, jeśli chodzi o specyfikację czy jakość; dłuta zostały tak 
specjalnie zaprojektowane, aby były przyjazne dla tych, którzy zaczynają toczyć lub 
dla niedoświadczonych tokarzy, gdyż to oni właśnie generalnie najczęściej kupują 
zestawy. 

Zestaw trzech dłut do toczenia na wrzecionie:   
dłuto do toczenia wstępnego typu ‘spindle’ 1”, dłuto do toczenia na 
wrzecionie 3/8”, dłuto typu przecinak 1/8”.

103710 3-częściowy zestaw dłut HSS typu ‘spindle’

Darmowe filmy 
edukacyjne online
• Idealne dla początkujących tokarzy
• Linki do filmów umieszczone są na 
 opakowaniach dłut
• Szczegółowa prezentacja sposobu użycia  
 każdego dłuta
• Szczegółowa instrukcja krok pro kroku  
 prostego ostrzenia
• System identyfikacji narzędzi z wykorzystaniem  
 kolorów, który ma pomóc w poprawnym i  
 bezpiecznym użyciu właściwego narzędzia

recordpower.
co.uk/

turningtools
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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.

Dłuta do toczenia misek

Cechuje je ulepszony profil żłobka, 
zaprojektowany, aby pomóc w szybkim 
usuwaniu wiórów, zapewniając tym samym 
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” 

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” 

Anatomia narzędzi do toczenia i przegląd asortymentu

Dłuta do toczenia misek typu żłobak 
Wszystkie nowe dłuta do toczenia misek, mają w porównaniu ze starymi 
modelami, ulepszony profil. Promień na dole rowka jest większy, ma kształt 
zbliżony bardziej do litery ‘U’ niż ‘V’ i jest wycięty głębiej w narzędziu. 
Zapewnia to zauważalną różnicę podczas skrawania; można użyć mniejszej siły 
podczas wykonywania ciężkich cięć, lepsze jest także odprowadzanie wiórów 

Rękojeść
Znacząco zmieniono kształt rękojeści. 
Krótki trzon 9” został zastąpiony 
przez rękojeść 12” i jest to obecnie 
najmniejszy rozmiar. Zwiększono 
średnicę a kanciasty koniec rękojeści 
został zaokrąglony - co zapewnia 
użytkownikowi większy komfort.

Oprawka rękojeści
W porównaniu z wcześniejszym wzornictwem, zwiększono grubość ścianki 
i długość oprawek. W przypadku małego okucia grubość ścianki jest o 85% 
większa i o 33% dłuższa. Duża oprawka jest o 25% grubsza i o 48% dłuższa.
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Pierwsze wrażenia: gama akcesoriów Coronet Hawk  
i Coronet Falcon   

„Używam 6-zębowego kła zabierakowego 
Coronet Hawk podczas moich kursów 
toczenia i bardzo dobrze się sprawdza. 
Ma bardzo ostre zęby i może być używany 
zarówno do miękkiego jak i twardego 
drewna.
Używam standardowego kła obrotowego oraz kła 
kubełkowego i oba są  bardzo precyzyjne i dobrze 
wykonane.
Jestem również bardzo zadowolony z konstrukcji 
stożka Morse’a z wgłębieniami, ponieważ są bardzo 
stabilne i łatwe do usunięcia z tokarki.”
Jiří Chmelař, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel

„Używam od jakiegoś czasu uniwersalnego 
zestawu z wymiennymi końcówkami Coronet 
Falcon  i uważam, że jest bardzo przydatny. 
Zamiast kupować i zmieniać różne kły 
obrotowe, wystarczy zakup jednego zestawu. 
Jest to system „wszystko w jednym” i na 
dodatek świetnej jakości.

Kły działają bardzo dobrze bez żadnych wpadek. Wiem, 
że będę często korzystał w przyszłości z tego rozwiązania. 
Dziękuję Wam, Record Power”

Dave Lowe RPT, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel„Byłem zachwycony, że mogłem wypróbować nowy produkt - 
uniwersalny kieł obrotowy Coronet Falcon firmy Record Power 
z wymiennymi końcówkami. Jest to zestaw, który składa się 
z dużego, solidnego kła obrotowego z pustym środkiem i 
uszczelnionymi łożyskami oraz zestawem czterech wymiennych 
końcówek. Dochodzi do tego jeszcze pręt do wybijania. 
Coronet Falcon Wymienna, tradycyjna końcówka do kła obrotowego
Ten rodzaj końcówki kła obrotowego, który bardzo często używam, podczas 
wielu różnych prac związanych z toczeniem; pozwala na uzyskanie dobrego 
wglądu w obrabiany przedmiot podczas ustalania środka elementu i 
umożliwia bliższy kontakt przy toczeniu blisko konika. Łatwo jest wyrównać 
go ze znacznikiem środka kła, lub  nawet umieścić  go w wywierconym 
w środku elementu otworze lub w elemencie, który już został wcześniej 
wydrążony, pod warunkiem, że koniec otworu jest mniejszy niż największa 
średnica stożka.
Coronet Falcon Wymienna, wydłużona końcówka do detali do kła 
obrotowego
Ten wydłużony wkład końcówki ma średnicę jednego cala i jest zakończony 
szpicem. Taki układ zapewnia znacznie większy prześwit między konikiem a 
przedmiotem obrabianym, dając w ten sposób więcej miejsca na narzędzia 
i materiały ścierne podczas obrabiania  przedmiotu przy  konika, co jest 
szczególnie przydatne przy toczeniu małych przedmiotów.
Coronet Falcon Wymienna, wielozębna końcówka do kła obrotowego
Ta końcówka jest zakończona kolcem centrującym do pozycjonowania i 
zewnętrznym pierścieniem zębów, co pozwala na rozłożenie siły mocowania 
konika i zapewnia lepszą przyczepność. Zaletą takiego rozwiązania jest 
zapobieganie rozszczepianiu drewna.
Coronet Falcon Wymienna końcówka do kła obrotowego do toczenia 
długopisów
To rozwiązanie wielu nazywa ‘oszczędzaczem’ trzpienia - jest używane 
głównie do toczenia długopisów. Zestawy do długopisów zwykle składają 
się z trzonu trzpienia, na który nakręca się półfabrykat długopisu i przekładki 
/ tulejki. Piękno wymiennej końcówki do długopisów polega na tym, że 
nie używa się mosiężnej nakrętki napinającej na trzpieniu długopisu. Gdy 
półfabrykat długopisu i przekładki / tulejki zostaną nałożone na trzpień, 
po prostu przesuwa się konik i szczeliny trzpienia wchodzą w wydrążony 
środek wymiennej końcówki do toczenia długopisów. Bardzo precyzyjny 
docisk można następnie wyregulować za pomocą konika, aby wyeliminować  
obracanie się przedmiotu obrabianego na trzpieniu, przy jednoczesnym 
minimalnym ryzyku odkształcenia trzonu samego trzpienia. Odkształcenie 
trzonu trzpienia może bowiem skutkować występowaniem falowania podczas 
toczenia, negatywnie wpływając na toczenie, ale może również trwale 
uszkodzić sam trzpień.
Przez lata zebrałem pokaźną kolekcję kłów obrotowych dla wielu różnych 
zastosowań, ale dla hobbystów z potencjalnie ograniczonym budżetem i 
ograniczoną przestrzenią, taki zestaw może być optymalnym rozwiązaniem.
Ten zestaw jest bardzo ładnie obrobiony, doskonale spasowany i wykończony; 
wszystkie końcówki doskonale mocują się w kle obrotowym i powinny 
zapewnić długą bezawaryjną pracę.
Ten zestaw powinien zapewniać kombinacje różnych dostępnych kłów 
obrotowych dla dużej części zadań  związanych z toczeniem drewna, z jakimi 
spotyka się tokarz-hobbysta.”
Jim Overton, Tokarz znany na kanale YouTube

„Zestaw: kieł obrotowy z wymiennymi 
końcówkami Coronet Falcon zawiera 
dobrej jakości kieł i łatwe do 
zamontowania końcówki. 
Tradycyjna końcówka może być użyta do 
dodatkowego podparcia półfabrykatu miski. 
Długa końcówka do detali jest bardzo przydatna 
podczas toczenia małych przedmiotów, 
gdy potrzebny jest dostępu w pobliże kła 
obrotowego.

Końcówka do toczenia długopisów jest używana 
z trzpieniem długopisów do utrzymywania 

półfabrykatów na miejscu, przy czym nacisk jest wywierany na półprodukt z którego 
ma być wykonany długopis, a nie na sam trzpień, który może się wygiąć, jeśli 
przyłożymy zbyt duży nacisk na  końca trzpienia ze standardowym kłem.

Końcówka wielozębna bardzo mocno i pewnie trzyma drewno o równoległych słojach, 
bez ryzyka jego rozłupania. W porównaniu ze standardowym kłem  
obrotowym, końcówka ta zmniejsza również głębokość, na jaką zęby wchodzą w 
drewno. 

„Ten zestaw: kieł obrotowy + wymienne końcówki zaspokoi wszystkie Twoje 
potrzeby”.

Philip Greenwood RPT, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel

Tutaj zobacz video, pokazujące pierwsze wrażenia użytkowników 
akcesoriów do tokarek: youtube.com/RecordPowerTV

“Nowe kły zabierakowe Coronet Hawk  
mogą być wykorzystywane do wielu 
zastosowań.
Mają silny chwyt z ostrymi zębami, które 
chwytają drewno między kłami – są po prostu 
bardzo dobre.
Z kolei kły obrotowe Falcon, które oznaczają 
przejście od tradycyjnych i niezawodnych kłów 
obrotowych do kłów wielozębnych, całkowicie 
zmieniają dla mnie zasady gry. Brytyjska 
inżynieria w najlepszym wydaniu”.
Andrew Hall, Profesjonalny Tokarz i Nauczyciel
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Akcesoria do toczenia Coronet Hawk i Coronet Falcon
Ta linia akcesoriów do toczenia to najnowsze produkty, który są wytwarzane we własnej  fabryce Record Power w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy dumni, że 
wszystkie akcesoria z tej linii są oznaczane prestiżowym znakiem Made in Sheffield (Wyprodukowano w Sheffield) i Made in Britain (Wyprodukowano w 
Wielkiej Brytanii).

Wzornictwo i proces konsultacji dla tej linii był bardzo rygorystyczny, gdyż zależało nam na stworzeniu najbardziej użytecznej i wszechstronnej kolekcji akcesoriów tokarskich, przeznaczonych 
zarówno dla profesjonalistów jak i tokarzy hobbystów. Projekty narzędzi jak również ostateczny zakres całej linii powstał jako bezpośrednia odpowiedź przekazana nam przez szerokie spektrum 
tokarzy i osób zajmujących się sprzedażą tego typu akcesoriów. Oznacza to, że można być pewnym, że każdy tokarz znajdzie w tym asortymencie coś dla siebie, a wszystkie cechy konstrukcyjne 
są zoptymalizowane pod kątem osiągania najwyższej możliwej wydajności.
Akcesoria te są wytwarzane na maszynach CNC sterowanych w 4 osiach o bardzo wysokich tolerancjach, przy użyciu wysokiej jakości stali manganowo-molibdenowej. Materiał ten ma 
granicę plastyczności wynoszącą 730 MPa (Megapaskali ), czyli ponad trzykrotnie większą niż stal nierdzewna. Oznacza to, że krawędzie narzędzia mają większą trwałość, co jest szczególnie 
przydatne, jeśli są używane do obróbki twardszego drewna o większej gęstości. Precyzja wykonania gwarantuje, że stożki Morse’a tych narzędzi można mocować zarówno w konikach jak i we 
wrzeciennikach tokarek a same narzędzia są niewiarygodnie dobrze wyważone, gwarantując pracę wolną od wibracji.

Tradycyjny 4-zębny kieł zabierakowy ma za zadanie stabilne i bezpieczne mocowanie drewna z 
wykorzystaniem zasady przeciwstawnego profilu zęba. Centralny punkt narzędzia zabezpiecza kieł 
w pozycji, 4 zęby naokoło mocują przedmiot a przeciwstawne zęby powodują, że włókna drewna są 
ściągane razem, aby zredukować ryzyko rozłupania.

Kieł zabierakowy o średnicy 22 mm nadaje się idealnie do stosowania do dużych elementów okrągłych 
lub kwadratowych a mniejszy 16 mm, dla małych i średniej wielkości przedmiotów.

103810 Coronet Hawk Kieł zabierakowy 4-zębny 16 mm (5/8”), stożek Morse’a 2
103800 Coronet Hawk Kieł zabierakowy 4-zębny 22 mm (7/8”), stożek Morse’a 2

Coronet Hawk Kły zabierakowe 4-zębne

Konstrukcja kła zabierakowego 6-zębnego zapewnia zwiększoną siłę mocowania, dzięki wykorzystaniu 
zasady przeciwstawnego profilu zęba. Centralny punkt narzędzia zabezpiecza kieł w pozycji, 4 zęby 
naokoło mocują przedmiot a przeciwstawne zęby powodują, że włókna drewna są ściągane razem, aby 
zredukować ryzyko pękania. Obecność dwóch dodatkowych zębów w porównaniu z tradycyjnym kłem 
4-zębnym powoduje, że sprawdzają się idealnie do mocowania dużych elementów z drewna, także z 
twardych gatunków. 
Kieł zabierakowy o średnicy 32 mm jest idealny do mocowania przedmiotów z bocznym ułożeniem 
włókien. Nadaje się także do mocowania między kłami misek o naturalnych krawędziach, szczególnie 
jeśli jest osadzony we wgłębieniu o średnicy 32 mm, gdyż stanowi dodatkowe wsparcie ścian 
wgłębienia.
Kły zabierakowe o średnicach 16 i 22 mm sprawdzają się dokładnie do mocowania długich przedmiotów 
podczas toczenia między kłami.
103840 Coronet Hawk Kieł zabierakowy 6-zębny 16 mm (5/8”), stożek Morse’a 2
103830 Coronet Hawk Kieł zabierakowy 6-zębny 22 mm (7/8”), stożek Morse’a 2
103820 Coronet Hawk Kieł zabierakowy 6-zębny 32 mm (1 ¼”), stożek Morse’a 2

Coronet Hawk Kły zabierakowe 6-zębne
Kły zabierakowe wielozębne posiadają wokół na obwodzie końcówki pierścień zębów, z 
centralnym punktem zapewniającym dokładne pozycjonowanie. Taka konstrukcja zapewnia 
bardzo silne mocowanie, ze względu na wiele punktów styku z przedmiotem, co jednocześnie 
minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć.

Siła mocująca jest rozłożona na wiele małych zębów, a nie 4 lub 6 jak w przypadku pozostałych 
kłów, dzięki czemu drewno jest bezpiecznie mocowane z wykorzystaniem tylko siły docisku 
konika tokarki – nie ma potrzeby wbijania końcówek w drewno młotkiem.

Inną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zdemontowania przedmiotu z tokarki i jego 
ponowne zamocowanie, z wykorzystaniem kolca środkowego i pierścienia zębów jako dokładnej 
prowadnicy. 

Ten kieł zapewnia także doskonały chwyt w przypadku przedmiotów łączonych papierem, 
ponieważ pierścień zębów zaciska się w wielu punktach na obwodzie kła w obu sekcjach 
drewna, po obu stronach połączenia.

Wielozębny kieł zabierakowy o średnicy 32 mm jest idealny do mocowania przedmiotów z 
bocznym ułożeniem włókien. Nadaje się także do mocowania między kłami misek o naturalnych 
krawędziach, szczególnie jeśli jest osadzony we wgłębieniu o średnicy 32 mm, gdyż stanowi 
dodatkowe wsparcie ścian wgłębienia.

103880 Coronet Hawk Kieł zabierakowy wielozębny 10 mm (3/8”), stożek Morse’a 2 
103870 Coronet Hawk Kieł zabierakowy wielozębny 16 mm (5/8”), stożek Morse’a 2
103860 Coronet Hawk Kieł zabierakowy wielozębny 22 mm (7/8”), stożek Morse’a 2
103850 Coronet Hawk Kieł zabierakowy wielozębny 32 mm (1 ¼”), stożek Morse’a 2

Coronet Hawk Kły zabierakowe wielozębne

NOWOŚĆ
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Akcesoria do toczenia Coronet Hawk i Coronet Falcon

Ten kieł obrotowy posiada dwa wysokiej jakości uszczelnione łożyska, które nie 
wymagają konserwacji  przez cały okres eksploatacji i które zapewniają niewiarygodnie 
płynny ruch obrotowy, a punkt 60º jest tak zoptymalizowany, aby zapewnić najlepszą 
możliwą przyczepność w jednym punkcie styku. Jest idealny do toczenia na wrzecionie, 
ale można go także stosować jako wsparcie ze strony konika dla misek lub dużych 
naczyń/obiektów zamocowanych na wrzecienniku. 

103890 Coronet Falcon Tradycyjny kieł obrotowy, stożek Morse’a 2

Ten kieł pierścieniowy posiada dwa wysokiej jakości uszczelnione łożyska, które nie 
wymagają konserwacji  przez cały okres eksploatacji i które zapewniają niewiarygodnie 
płynny ruch obrotowy. Kształt pierścienia zapewnia większą powierzchnię styku niż 
tradycyjny kieł obrotowy, co przekłada się lepszy chwyt. Dzięki temu jest idealnym 
rozwiązaniem jako wsparcie dla małych i kruchych przedmiotów z drewna. Sprawdza się 
też doskonale w przypadku półfabrykatów połączonych papierem, gdyż zapewnia mocny 
chwyt dla obydwu łączonych elementów, po obu stronach połączenia.
Inną ważną zaletą tego rozwiązania jest możliwość zdemontowania i ponownego, 
precyzyjnego zamontowania przedmiotu na tokarce, dzięki dobrej lokalizacji kolca 
centrującego i pierścienia, który można wykorzystać  jako system podziałowy.

103900 Coronet Falcon Kieł pierścieniowy, stożek Morse’a 2

Zestaw wymiennych końcówek zawartych w pakiecie zapewnia tokarzom ogromną elastyczność, pozwalając na wykonywanie szerokiego zakresu prac. Precyzyjnie wykonany korpus  
kła obrotowego jest wyposażony w dwa uszczelnione łożyska, które nie wymagają konserwacji przez cały okres eksploatacji i które zapewniają bezbłędną i płynną pracę.
Wysoka precyzja wykonania zapewnia, że końcówki są perfekcyjnie dopasowane do korpusu kła obrotowego a gumowy pierścień mocuje je bezpiecznie w pozycji. Końcówki daje się 
łatwo demontować z konika tokarki przy użyciu dostarczonego pręta do wybijania. 

103910 Coronet Falcon Zestaw z uniwersalnym kłem obrotowym  

1. Coronet Falcon Wymienna, tradycyjna końcówka do kła obrotowego
Tradycyjny kształt ma kąt 60º, co zapewnia możliwy najbardziej optymalny chwyt, przy jednym 
punkcie styku. Jest to idealne rozwiązanie przy toczeniu między kłami, ale można go także 
stosować jako wsparcie ze strony konika dla misek lub dużych naczyń/obiektów zamocowanych 
na wrzecienniku.
2. Coronet Falcon Wymienna końcówka do detali do kła obrotowego
Ta wydłużona jednopunktowa końcówka zapewnia lepszy dostęp do przedmiotu obrabianego 
na koniku - idealnie sprawdza się  do usuwania spodów misek, tworzenia małych kołków i wielu 
innych zadań. Końcówka jest nachylona pod kątem 90° zamiast tradycyjnych 60°, co zapewnia 
rozłożenie obciążenia na większej powierzchni, zmniejszając prawdopodobieństwo rozłupania 
małych, delikatnych elementów.
3. Coronet Falcon Wymienna wielozębna końcówka do kła obrotowego
Ta wymienna końcówka do kła obrotowego posiada pierścień i umieszczone  na jego obwodzie 
zęby, z centralnym punktem obrotowym zapewniającym dokładne pozycjonowanie. Kształt 
zapewnia wyjątkowo mocny chwyt, dzięki wielu punktom styku  
z przedmiotem obrabianym, które znacząco minimalizują ryzyko rozszczepiania drewna.
Ponieważ chwyt jest rozłożony na wielu małych zębach, a nie na 4 lub 6 zębach, możliwe jest 
wystarczające uchwycenie drewna za pomocą siły docisku konika tokarki - nie ma potrzeby 
wbijania końcówki w drewno za pomocą pobijaka.
Inną korzyścią wynikającą z takiej konstrukcji jest możliwość zdemontowania i ponownego 
zamontowania przedmiotu, wykorzystując środek kła i pierścień z zębami jako prowadnicy.  
Ta końcówka zapewnia również fantastyczną przyczepność do drewnianych półfabrykatów 
łączonych papierem, ponieważ pierścień zębów zaciska się w wielu punktach na obwodzie 
przedmiotu w obu sekcjach drewna, po obu stronach połączenia. 
Wszystko to sprawia, że jest idealnym dodatkiem do wielozębnego kła zabierakowego Coronet 
Hawk, które to razem zapewniają bezpieczne mocowanie drewna na obu końcach tokarki szybko, 
łatwo i bezpiecznie.
4. Coronet Falcon Wymienna końcówka do kła obrotowego do toczenia długopisów
Wymienna końcówka kła obrotowego do toczenia długopisów zmienia sposób pracy tokarzy. 
Zamiast używać do zabezpieczenia półfabrykatu w pozycji, wkrętu na trzpieniu od strony konika 
oraz mechanizmu i  przekładek,  końcówka do toczenia długopisów po prostu przesuwa się  po 
półfabrykacie. Siła mocująca konika jest wówczas używana do zabezpieczenia komponentów w 
pozycji między wrzeciennikiem a konikiem. 
Taki sposób oznacza, że nie jest wywierany bezpośredni nacisk na sam trzpień, co eliminuje 
ryzyko jego wygięcia. Wygięcie trzpienia może spowodować, że finalny produkt - długopis 
będzie miał nierówną grubość ścianek, co z kolei uniemożliwi prawidłowe wyrównanie jego 
elementów. Korzystanie z końcówki kła pomoże wykonać możliwie najdokładniej i najlepiej 
zaprojektowane pióro/długopis.
Dodatkowo ta metoda jest szybka, łatwa i bezpieczna i oznacza ogromną oszczędność czasu dla 
płodnych producentów piór.

W zestawie są zawarte następujące końcówki:

Zobacz video prezentujące 
pierwsze wrażenia odnośnie 
akcesoriów tokarskich:
youtube.com/RecordPowerTV

Dostępny w 2022 2
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Co składa się na uchwyt Premium? 

Jeśli na rynku dostępnych jest tak wiele podobnie 
wyglądających uchwytów - co tak naprawdę składa się na 
uchwyt premium?
Patrząc na uchwyty oferowne w internecie, często nie 
można jednoznacznie ocenić ich jakości wykonania na 
podstawie dostępnych informacji, zdjęć, a nawet filmów. 
Nawet gdy trzymasz w rękach budżetowy uchwyt, 
często trudno jest z zewnątrz dostrzec jego wady. Aby 
go właściwie ocenić, należy uchwyt rozebrać i dokładnie 
zbadać. 
Na co trzeba zwrócić uwagę kupując uchwyt 
tokarski?
Jednym z pierwszych czynników, który należy wziąć pod 
uwagę, jest dostępny zakres szczęk - czy obejmuje on 
wszystkie prawdopodobne zakresy naszych projektów?
Spędziliśmy dużo czasu na konsultacjach z profesjonalnymi 
tokarzami, prezenterami,  zapalonymi entuzjastami i 
specjalistycznymi sprzedawcami, przy opracowywaniu 

naszej oferty szczęk. Staraliśmy się zapewnić możliwie 
najszerszy zakres zastosowań, ale przy minimalnej liczbie 
dostępnych typów szczęk, aby obniżyć koszty zakupu dla 
użytkownika. Maksymalnie uproszczono dobór szczęk i 
wyeliminowano ich powielanie się oraz te rodzaje, których 
zakresy pokrywały się z innymi modelami.  

Czy Twoja potencjalna marka lub producent mają 
zaufanie do własnego produktu?
Chociaż nie ma standaryzacji w zakresie sposobu 
mocowania szczęk, używamy tego samego profilu 
mocowania szczęk i pozycji otworów, co Nova i Sorby. 
Dzięki temu ich szczęki można zamontować w naszych 
uchwytach, a nasze szczęki można zamontować w ich 
produktach. Jeśli chodzi o narzędzia Record Power - 
wszystkie nasze uchwyty i szczęki są obrabiane CNC, co 
zapewnia wysokie standardy jakości. Dlatego też nasza 
gwarancja działa także w wypadku, gdy produkty Record 
Power są używane z konkurencyjną marką, o ile oczywiście 

mocowanie jest kompatybilne. Dla przykładu, jeśli uchwyt 
RP ulegnie uszkodzeniu ze szczęką kompatybilnego, 
konkurencyjnego produktu –będziemy honorować 
gwarancję na komponent naszego uchwytu. Lub jeśli jedna 
z naszych szczęk ulegnie uszkodzeniu w kompatybilnym 
uchwycie konkurenta - będziemy honorować gwarancję na 
nasz element szczęki. Jest jednak oczywiste, że nie dajemy 
gwarancji na  komponenty konkurencji. 

Diabeł tkwi w szczegółach…
Stała dokładność wykonania ma kluczowe znaczenie 
dla wysokiej jakości uchwytu tokarskiego. Wiąże się to 
ze znacznymi inwestycjami w oprzyrządowanie, a także 
specjalistyczną wiedzą inżynieryjną i rygorystyczną 
kontrolą jakości - czynnikami, których brakuje w produkcji 
wielu tanich kopii wypróbowanych i budzących zaufanie 
projektów. Przy bliższym przyjrzeniu się komponentom, 
można dostrzec ogromne różnice w jakości, co w znacznym 
stopniu wpływa na niezawodność.

Lina SC to seria wysokiej jakości uchwytów i szczęk dla poważnych i profesjonalnych tokarzy. Opracowana w drodze konsultacji z różnymi grupami użytkowników, od  hobbystów, 
po profesjonalnych tokarzy i specjalistów zajmujących się obróbką drewna. W rezultacie opracowano system, który uważamy za najbardziej elastyczny i najbardziej wartościowy z 
dostępnych na rynku. 

Prowadnice szczęk są prawdopodobnie najbardziej 
krytycznymi elementami uchwytu. Tolerancja między 
prowadnicą szczęki i jej ślizgiem oraz prowadnicą 
szczęki i pierścieniem zębatym określa, ile luzu 
występuje w ruchu szczęki. Niektóre marki promują 
luźne dopasowanie i obsługę jedną ręką jako zaletę - ale 
to często maskuje słabą kontrolę nad tolerancjami. Jeśli 
oczekujesz precyzyjnego ruchu, aby zapewnić potrzebną 
dokładność, pewnego mocowania i długiej żywotności 
komponentów, przy jednocznym komforcie obsługi, 
wierzymy, że uchwyty Record Power spełniają wszystkie 
te oczekiwania. 

Prowadnice szczęk są tam, gdzie montuje się szczęki na 
uchwycie - dlatego ważne jest, aby miejsca mocowania 
były precyzyjne i dobrze podparte, ponieważ podczas 
toczenia tokarki pracują z prędkością kilku tysięcy 
obrotów na minutę i należy po prostu wyeliminować 
ryzyko, że szczęka się poluzuje lub niewystarczająco 
mocuje element. 

Prowadnice szczęk Record Power
Nasze prowadnice szczęk są jednymi z najszerszych 
dostępnych, zapewniając maksymalną siłę mocowania 
i podparcie dla obrabianego przedmiotu. Prowadnice 

Record Power są również wytwarzane z wykorzystaniem  
powtarzalnego i konsekwentnego procesu spiekania. 
Poniżej zamieszczamy kilka przykładów porównania 
prowadnic szczęk Record Power z tanimi dostępnymi 
na rynku kopiami. Różnice te są widoczne dopiero po 
rozebraniu uchwytu na części składowe.  

Można zobaczyć nie tylko różnicę w wielkości i 
oferowanym wsparciu - można również wyraźnie 
zobaczyć różnicę w jakości i wykonaniu części.

Prowadnice szczęk

UCHWYTY RECORD POWER Uchwyty budżetowe 

Cała prowadnica szczęki jest większa i zapewnia większe wsparcie 
niż większość produktów konkurencyjnych, a wyraźnie zaznaczona, 
powtarzalna konstrukcja zapewnia najlepsze dopasowanie do ślizgów.

Dla porównania przedstawiono z lewej strony prowadnice szczęk Record Power. Widać 
wyraźnie, o ile mniejsze i gorszej jakości są prowadnice innych szczęk.

UCHWYTY RECORD POWER Uchwyty budżetowe UCHWYTY RECORD POWER Uchwyty budżetowe 

Nasze duże, szerokie prowadnice 
szczęk są wykonane z zachowaniem 
ścisłych tolerancji i precyzji 
wykonania, aby zapewnić 
powtarzalne dopasowanie na 
ślizgach.

Prowadnice szczęk dolnych są źle 
obrobione, niespójne i dają zmienne 
dopasowanie ze ślizgami - mogą 
źle współpracować z odpowiednimi 
mocowaniami szczęk, co skutkuje 
niewystarczającym mocowaniem. 

Zastosowany przez nas proces 
spiekania zapewnia spójne, 
dokładne obrobione  wykończenie, 
zapewniające niezawodność i 
powtarzalność działania.

Tanie kopie często cierpią z powodu złego 
wykonania, słabej kontroli tolerancji a 
nawet przebicia - co jest dobrze widoczne 
na zdjęciu przy otworach montażowych.
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Zaprojektowaliśmy serię SC tak, aby była bezpieczna i intuicyjna w użyciu. Konstrukcja pierścienia zębatego sprawia, że uchwyty działają zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby 
zamknąć mocowanie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je otworzyć, podczas gdy uchwyty niektórych konkurentów działają w przeciwnym kierunku.

Pierścień zębaty  współpracuje z obrobionym maszynowo mocowaniem nośników szczęk i przenosi ruch obrotowy z klucza uchwytu, w celu otwarcia i zamknięcia szczęk.  
W przypadku uchwytów premium ważne jest, aby były one dokładnie wykonane.

Pierścienie zębate

Niektóre z naszych uchwytów mają bezpośrednie połączenie klucza z pierścieniem zębatym, 
natomiast uchwyt  SC4 wykorzystuje zębnik, który uruchamia koło zębate.  Dodanie zębnika 
do SC4 ma na celu dostosowanie uchwytu dla tych użytkowników, którzy preferują klucz 
sześciokątny do uruchamiania uchwytu, gdy dostęp jest ograniczony przez obrabiany 
przedmiot. Niektórzy użytkownicy wolą pozytywne uczucie jakie daje klucz bezpośredni, a 
inni preferują klucz sześciokątny, więc oferujemy naszym klientom obie opcje.

Zębniki są w droższej wersji, ponieważ to rozwiązanie kosztuje więcej - jest więcej 
komponentów, więcej czynności związanych z obróbką i większy korpus, aby je pomieścić.
Niezależnie od tego, czy patrzysz na klucz, czy na koło zębate - ponownie zwróć uwagę na 
ukrytą cechę, która jest widoczna dopiero po rozebraniu uchwytu:

Klucze i zębniki uchwytów

Po szczegółowym przeanalizowaniu kopii uchwytów klasy  premium i zwykłych, mamy 
nadzieję, że niektóre niedociągnięcia w wykonaniu są teraz łatwe do zauważenia i zrozumienia. 
To, co może wyglądać jak okazja na stronie internetowej lub katalogu - z produktami 
wyglądającymi bardzo podobnie jak markowe uchwyty premium - może ukryć wiele potencjalnie 
niebezpiecznych niedociągnięć.
Zła obróbka krytycznych części i użycie złej jakości materiałów w podróbkach uchwytów, nie 
tylko powoduje, że uchwyt będzie sprawiał  kłopoty i niezadowolenie z jego działania. Może on 

również stanowić poważny problem rzutujący na bezpieczeństwo podczas pracy, gdyż części 
mocujące szczęki do prowadnic w kopiowanych uchwytach, nie zawsze do końca spełniają 
swoją funkcję. Należy mieć na uwadze, że  uchwyt i szczęki podczas toczenia często obracają się 
z prędkością kilku tysięcy obrotów na minutę.
Kiedy następnym razem będziecie zastanawiać się nad różnicami w cenie między uchwytami 
Record Power a tanimi kopiami dostępnymi na rynku – mamy nadzieję, że zauważycie , że zakup 
naszych uchwytów to prawdziwa okazja, gdyż cechuje je dobry  stosunek jakości do ceny.

Wniosek

PIERŚCIEŃ ZĘBATY RECORD POWER Pierścień zębaty budżetowy

 

Nasze pierścienie zębate są wytwarzane na 
maszynach CNC, co zapewnia ich zgodność i 
dokładność.

Pierścienie zębate tanich uchwytów są wytwarzane na urządzeniach manualnych, co oznacza brak zgodności i często  
słabą jakość. 

PIERŚCIEŃ ZĘBATY RECORD POWER Pierścień zębaty budżetowy

Nasz pierścień zębaty cechuje wysoka jakość 
obróbki i wyraźny kształ odlewanych zębów.

Tutaj można zobaczyć przykłady złej jakości wykonania i niezgodnych, źle obrobionych odlewów.

UCHWYTY RECORD POWER Uchwyty budżetowe 

Nasze zębniki są wykonane metodą odlewania inwestycyjnego, co 
zapewnia niezmienną jakość. Ostre i wyraźne kształty wskazują na jakość 
ich wykonania.

Pęcherzyki powietrzne i uszkodzenia są widoczne w słabej jakości zębnikach 
budżetowych pokazanych w środku i po prawej stronie.

 

YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   21YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   21 05/10/2021   17:3105/10/2021   17:31



22

SC1 SC2 SC3 SC4

Uchwyty tokarskie Seria SC
Dodanie do serii uchwytów SC uchwytu SC1 i SC2  oznacza, że wraz z popularnymi na całym świecie SC3 i SC4, Record 
Power oferuje szeroką gamę uchwytów i szczęk spełniających praktycznie wszystkie wymagania tokarzy.
Uchwyty SC1 i SC2 Mini dają tokarzom możliwość wyboru 4 specjalistycznych szczęk oraz tarczy tokarskiej, które ułatwią toczenie małych zwieńczeń i miniaturowych elementów, 
aż do średniej wielkości kielicha lub miski, ze świadomością i spokojem, że rozmiar uchwytu nie będzie przeszkadzał podczas pracy na tokarce. Do uchwytu SC1 dostępny jest jako 
opcja wkład, który jest także kompatybilny z uchwytem SC4 i daje taką samą elastyczność jak SC4 i możliwość stosowania w bardzo wielu różnych tokarkach. 

Korpus wykonany w technologii CNC 3 3 3 3

Wysokiej jakości wykończenie 3 3 3 3

Rygorystyczna kontrola jakości pod kątem tolerancji 3 3 3 3

Spiekane ślizgi szczęk 3 3 3 3

Pierścień zębaty z żeliwa 3 3 3 3

Dostarczany z: Szczęki standardowe 40 mm 
i wkład śrubowy

Szczęki standardowe 40 mm 
i wkład śrubowy

Szczęki standardowe 50 mm, 
pierścień tarczy tokarskiej  
87 mm i wkład śrubowy

Szczęki standardowe 50 mm, 
pierścień tarczy tokarskiej  
87 mm i wkład śrubowy

Rodzaj klucza Klucz tradycyjny Klucz tradycyjny Klucz tradycyjny Klucz imbusowy z kulką 

Średnica korpusu 53,5 mm 63,5 mm 90 mm 100 mm

Głębokość uchwytu bez szczęk 70 mm  z wkładem 48 mm 41 mm 62,5 mm  z wkładem

Zintegrowany wałek zębaty 3

72-pozycyjny system podziałowy 3

Tylna tarcza uchwytu 3

Gwint wrzeciona Wymagany wkład Gwint bezpośredni
M33 x 3,5, 1 1/4” x 8 TPI i 
1”x8 TPI 

Gwint bezpośredni
M33 x 3,5, ¾” x 16 TPI i 1” 
x 8 TPI

Wymagany wkład

Dostępne zestawy szczęk 4 zestawy szczęk, 1 pierścień 
tarczy tokarskiej i wkład 
śrubowy

4 zestawy szczęk, 1 pierścień 
tarczy tokarskiej i wkład 
śrubowy

12 zestawów szczęk, 2 
pierścienie tarczy tokarskiej  
i wkład śrubowy

12 zestawów szczęk, 2 
pierścienie tarczy tokarskiej  
i wkład śrubowy

Dzięki zwiększeniu wagi i zakresu wyboru szczęk, SC3 
jest uchwytem z gwintem bezpośrednim z możliwością 
wyboru trzech popularnych rozmiarów gwintów i 
możliwością stosowania 14 zestawów kompatybilnych 
szczęk, które można wykorzystywać do małych, 
skomplikowanych prac, aż po większe miski i talerze. 
Dzięki wyższej jakości wykonania i zastosowaniu 
większego pierścienia zębatego i nośnika  szczęk 
niż uchwyty SC1 i SC2, SC3 jest bardzo wyważony i 

posiada wszystkie cechy, jakich można oczekiwać od 
profesjonalnego uchwytu.

SC4 to najlepszy uchwyt w ofercie; wymagany jest 
zakup wkładu, aby można było stosować go na 
różnych tokarkach. Wałek zębaty jest zintegrowany, 
co powoduje, że korpus jest trochę większy niż w 
SC3 i pozwala na stosowanie klucza imbusowego 
zakończonego kulką – co jest bardzo przydatne w 
momencie, kiedy  wielkość przedmiotu może utrudniać 

dostęp z boku uchwytu. Tylna płyta zamykająca 
chroni mechanizm wewnętrzny przed pyłem i stanowi 
także 72-pozycyjny system podziałowy. Dostępne 
do uchwytów SC3 i SC4 zestawy szczęk powalają 
na mocowanie różnorodnych przedmiotów: od 
małych misternych prac do misek, kielichów i dużych 
półmisków, które sprawdzą maksymalną wydajność 
Twojej tokarki.
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Zestawy z uchwytami Mini SC1 i SC2

Uchwyt SC1 i SC2 to pierwsze uchwyty na rynku, które dają tokarzom optymalne 
rozwiązanie, jeśli chodzi o regularne toczenie małych, skomplikowanych przedmiotów 
– obydwa w takiej samej klasie jakości, jak znane i cenione przez tokarzy uchwyty SC3 
i SC4. 
Uchwyty te są produkowane z uwzględnieniem tych samych standardów jakościowych, 
co SC3 i SC4-  są produkowane na najnowocześniejszych maszynach CNC, pracujących 
w 3- osiach, zapewniających wymagane tolerancje wykonania. Mocowania szczęk 
wykonywane są w procesie formowania wtryskowego metalu, który zapewnia 
tym krytycznym elementom, wysoką wytrzymałość na rozciąganie i powoduje, 
że zachowają swoją siłę mocowania, nawet kiedy pracują pod dużym naciskiem 
na uchwyt. Pierścień zębaty i wałek zębaty są produkowane metodą odlewania 
precyzyjnego, aby zagwarantować najwyższe tolerancje i powtarzalną dokładność.
Uchwyt SC1 jest dostarczany bez wkładu. Wkład należy zakupić osobno – do wyboru 
jest 21 różnych wielkości gwintu. Oznacza to, że tylko dzięki wymianie wkładu, mamy 

możliwość stosowania uchwytu na różnych tokarkach, z różnymi gwintami wrzeciona. 
Wkłady do uchwytu SC1 są kompatybilne z uchwytem SC4. Korpus uchwytu SC1 o 
średnicy 53,5 mm ( 2”) i długości 70 mm( 2 3/4 ”) jest bardzo kompaktowy. Ułatwia 
dostęp do toczonego obiektu i idealnie nadaje się do toczenia małych przedmiotów.
Natomiast uchwyt SC2 ma gwint bezpośredni M33 x 3,5 i posiada większy korpus 
niż SC1 - ma średnicę 63,5 mm (2 1/2 ”) i większą siłę mocowania. Brak przejściówki 
(wkładu) pozwolił też na skrócenie długości korpusu – wynosi ona 48 mm.
Obydwa uchwyty dostarczane są w zestawach ze wkładem śrubowym do drewna, 
standardowymi szczękami 40 mm typu jaskółczy ogon, kluczem tradycyjnym i 
mocowaniem do szczęk.
Istnieje bogata oferta szczęk kompatybilnych zarówno do uchwytu SC1 jak i SC2. 
Zostały one opracowane w porozumieniu z doświadczonymi tokarzami, oferują 
maksymalną elastyczność i spełniają większość oczekiwań pokładanych w uchwytach 
typu Mini.

SC1 Uchwyt tokarski Mini 2” 

W zestawie:
SC1 60005 Uchwyt tokarski Mini 2”
62303 Szczęki standardowe 40 mm
62831 Wkład śrubowy do drewna 
60219 Klucz do uchwytu

Wymaga zastosowania wkładu
Sprzedawane osobno (patrz strona 31)

Gwinty dostępne jako opcja:
60001 M33 x 3,5
60002 1 1/4” x 8 TPI
60003 1” x 8 TPI

Uchwyty SC1 i SC2 to najnowsze uzupełnienie wysokiej jakości uchwytów i szczęk tokarskich oferowanych przez 
Record Power. Uchwyty powstały jako odpowiedź na potrzeby profesjonalnych tokarzy i miłośników tokarstwa, którzy 
sygnalizowali potrzebę wysokiej jakości uchwytu typu Mini do toczenia małych i średniej wielkości obiektów. 

SC2 Uchwyt tokarski Mini 2 1/2”

W zestawie:
SC2 Uchwyt tokarski Mini 2 ½”
62303 Szczęki standardowe 40 mm
62831 Wkład śrubowy do drewna 
60216 Klucz do uchwytu
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youtube.com/RecordPowerTV

Szczęki do uchwytów Mini SC1 i SC2

Standardowe szczęki 50 mm dostarczane z uchwytem, to najpopularniejsze i  najbardziej wszechstronne szczęki serii 
uchwytów SC3 / SC4. Istnieje także ich mniejsza wersja 35 mm. 
Dlatego wydawało się nam sensowne, aby standardowa szczęka uchwytów mini była zminiaturyzowaną wersją tych 
samych szczęk 50 mm i 35 mm – z profilem w kształcie dzioba jastrzębia do mocowania czopów i standardowym 
profilem na jaskółczy ogon na zewnątrz, do mocowania w trybie rozszerzania. 
Szczęki te będą prawdopodobnie najczęściej stosowane, ponieważ są bardzo wszechstronne i idealne do mocowania 
małych pudełek, małych misek i półmisków, kielichów i wielu innych projektów, podczas toczenia których, mały czop lub 
wgłębienie jest po prostu logicznym uchwytem. Szczęki te są standardowo dostarczane z uchwytami SC1 i SC2.

Każdy uchwyt jest na tyle dobry, na ile dostępne do niego szczęki, ponieważ to one faktycznie 
mocują obrabiany przedmiot. Dlatego ważne jest uzyskanie zdrowej równowagę między możliwością 
wykorzystania szczęk do jak największej liczby zastosowań, ale bez przytłaczania użytkownika zbyt 
dużym wyborem lub powielaniem pewnych zakresów mocowania, jak to często zdarza. 
Kiedy rozwinęliśmy linię uchwytów SC w klasie premium, z nowymi uchwytami Mini SC1 i SC2, poświęciliśmy co 
najmniej tyle samo czasu na rozwój szczęk, jak i na same uchwyty – a prawdopodobnie nawet więcej.
Na rynku dostępnych jest wiele podobnych uchwytów mini i wszystkie mają ten sam ograniczony zakres szczęk – a 
niektóre z nich w ogóle nie mają sensu w przypadku wykonywania drobnych prac, do których ten typ uchwytu jest 
dedykowany. 
Aby nasza oferta była naprawdę atrakcyjna, chcieliśmy uzyskać pewność, że zakres naszych szczęk będzie jak 
najbardziej spójny i odpowiedni do rodzaju prac, przy których te uchwyty są najczęściej używane. Oferta  szczęk 
została opracowana w porozumieniu z szeroką grupą profesjonalnych tokarzy, instruktorów i prezenterów, zapalonych 
entuzjastów toczenia i wyspecjalizowanych sprzedawców.

62303 Szczęki standardowe 40 mm

Nie znamy żadnego innego systemu uchwytów mini oferującego pierścień tarczy tokarskiej - ale jest to tak przydatny 
osprzęt, że uznaliśmy, że jest nieodzowny również w tym asortymencie. Pozwala nie tylko na zewnętrzne ukształtowanie 
misek o rozsądnych rozmiarach przed ich odwróceniem i zamontowaniem w standardowej szczęce w celu wydrążenia 
- świetnie nadaje się do projektów, których nie można ukończyć w jednej sesji i / lub z jakiegokolwiek innego powodu, 
wymagają one ponownego montażu. Jest mocowany do uchwytu za pomocą standardowego zestawu szczęk 40 mm, 
który jest dostarczany zarówno z uchwytem SC1, jak i SC2.
Praktycznie niemożliwe jest skuteczne, ponowne zamocowanie drewnianego  
czopa lub wgłębienia, ponieważ samo drewno w miarę  upływu czasu,  
będzie się rozszerzać, kurczyć lub po prostu pracować. Ale jeśli obiekt  
zostanie zamocowany do pierścienia tarczy tokarskiej - można go  
w dowolnym momencie ponownie zamontować na odpowiedniej  
szczęce i bez jakichkolwiek problemów  kontynuować realizację  
projektu.

62571 Pierścień tarczy tokarskiej 68 mm (2 11/16”)

Zobacz fantastyczną serię 5 filmów Theo przedstawiających 
pełną ofertę szczęk SC1 i SC2 w akcji!

SC1  

Chwyt wewnętrzny: 39 - 49,5 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 29 - 39 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 21 - 33 mm

SC2  

Chwyt wewnętrzny: 39 - 63 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 29 - 51 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 21 - 46,5 mm

Średnica: 68 mm
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Szczęki kopułkowe mają małą średnicę wewnętrzną, idealną do mocowania małych czopów. Szczęki te ponadto zaciskają 
się prawie do zera, umożliwiając tym samym mocowanie w szczęce nawet bardzo małych czopów. Gładki kształt kopuły 
pozwala użytkownikowi zbliżyć dłoń do obrabianego przedmiotu w celu dodatkowego podparcia, bez obawy o zranienie 
na skutek kontaktu z wystającymi krawędziami i samymi szczękami. Kształt szczęk umożliwia również tokarzowi dojście 
z narzędziem za obrabiany przedmiot, w celu oczyszczenia powierzchni przedmiotu, jeśli akurat zachodzi taka potrzeba.

62301 Szczęki kopułkowe

Kolejny zestaw szczęk z najpopularniejszych szczęk stosowanych w pełnowymiarowych uchwytach. Są one również 
idealne do mocowania mniejszych projektów. Tak dobrano zakres mocowania szczęk dla obydwu uchwytów,  aby były 
kompatybilne z większością modeli podgrzewaczy tzw. teelightów, a także z wieloma projektami młynków do soli 
lub pieprzu. Szczęki te zapewniają doskonały  chwyt wewnętrzny/rozszerzający dla wielu różnorodnych projektów.  
Końcówka szczęki ma kształt jaskółczego ogona, dzięki czemu może być ona używana także  samodzielnie jako 
delikatny uchwyt. Szczęka może być też wprowadzona na całej długości, wykorzystując tylną powierzchnię szczęki jako 
powierzchnię podparcia.  W takim wypadku nacisk wywierany jest na całej długości, co zapobiega poluzowaniu się 
przedmiotu obrabianego- mocowanie jest więc stabilniejsze niż w przypadku  
mocowania tylko z wykorzystaniem jaskółczego ogona. Zakończenie szczęki  
na jaskółczy ogon oferuje dodatkowe zabezpieczenie w przypadku  
mocowania w trybie rozszerzania.

62302 Szczęki kołkowe

Kolejne z naszych najpopularniejszych szczęk, bardzo  logiczne dla tej serii, ponieważ użytkownicy małych uchwytów 
i miniaturowych projektów, często również toczą pióra/ długopisy do pisania. Ten zestaw szczęk jest stosowany do 
wiercenia otworów w półfabrykacie, z którego zostanie wykonane pióro. Sprawdza się także doskonale do mocowania 
dowolnego kwadratowego czopa czy innego przedmiotu obrabianego. Osoby zajmujące się toczeniem piór czy 
długopisów zadowolą się możliwościami, jakie dają uchwyty mini, bez konieczności  
zakupu pełnowymiarowego uchwytu i szczęk do niego. 

62305 Szczęki do toczenia długopisów

SC1  

Chwyt zewnętrzny (czop): 4 - 11,5 mm 

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 4 - 11,5 mm

SC2  

Chwyt zewnętrzny (czop): 4 - 25,5 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 4 - 25,5 mm

SC1  

Chwyt wewnętrzny: 39 - 47,5 mm 

Chwyt zewnętrzny (czop): 6 - 14,5 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 4,5 - 12 mm

SC2  

Chwyt wewnętrzny: 39,5 - 60 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 6 - 26 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 4,5 - 25 mm

SC1  

Chwyt zewnętrzny (czop): 14 - 20 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 14 - 24,5 mm

SC2  

Chwyt zewnętrzny (czop): 14 - 20 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 14 - 26 mm
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Szczęki

Wiercenie 
półfabrykatów 

z drewna 
podczas 
toczenia 

długopisów

Wiercenie 
półfabrykatów 

akrylowych 
podczas 
toczenia 

długopisów

Szpulki do 
koronki 

klockowej, 
kołki i inne 

drobne prace 
toczone między 

kłami 

Małe wrzeciono 
40 x 150 mm

Duże 
wrzeciono 

60 x 250 mm

Mały talerz, 
śr. 200 mm x 
głęb. 33mm 

Średni talerz, 
śr. 300 mm x 
głęb.50 mm 

Duży talerz, 
śr. 600 mm x  
głęb.100 mm 

Bardzo duży 
talerz, śr. 1000 

mm x głęb.
50 mm 

Mała miska, 
śr. 150 mm x 
głęb. 45 mm 

Średnia miska, 
śr. 250 mm x 
głęb. 75 mm 

Duża miska, 
śr. 350 mm x 
głęb. 105 mm 

Bardzo duża 
miska, śr. 
450 mm x 

głęb.
135 mm 

Pusta forma / 
bardzo małe 
pudełko, szer. 
50 mm x wys. 

120 mm

Pusta forma / 
mała urna, 

wys. 150 mm 
x szer. 

750 mm 

Pusta forma / 
średnia urna, 

wys. 250 mm x 
szer. 125 mm

Pusta forma / 
duża urna, 

wys. 350 mm 
x szer. 

172 mm

62321 Szczęki 
standardowe 
35 mm

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

 

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

 

62313 Szczęki 
standardowe 
50 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm  

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop:
 46 mm  

Zagłębienie: 
53 mm

62323 Szczęki z 
długimi noskami 
mocującymi

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

62327 Szczęki 
tokarskie z 
otworem 9 mm 3 3 3 Zagłębienie: 

28 mm
Zagłębienie: 

28 mm
Zagłębienie: 

28 mm
Zagłębienie: 

28 mm

62336 Szczęki 
Mini do 
mocowania 
czopów, z 
otworem 13 mm

3 3 3 Zagłębienie: 
30 mm

Zagłębienie: 
30 mm

Zagłębienie: 
30 mm

62317 Szczęki 
typu jaskółczy 
ogon 130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

62322 Zestaw 
szczęk o mocnym 
chwycie do ciężkich 
misek 75 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

62329 Szczęki 
typu jaskółczy 
ogon 100 mm, z 
głębokim chwytem

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

62337 Szczęki 
do toczenia 
długopisów 3 3

62572 Pierścień 
tarczy tokarskiej 
87 mm (3,5”) 3 3 3 3

62574 Pierścień 
tarczy tokarskiej 
126 mm (5”) 3 3 3 3 3 3 3 3

62356 
Demontowane 
szczęki Mini do 
misek do śr. 
200 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

62377 
Demontowane 
szczęki Mega 
z kompletem 
odbojników

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

62378 Szczęki 
plastikowe 
miękkie RP

Czop: 
15-37 mm

Ściskanie: 
15-37 mm

Czop: 
15-37 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

     

Asortyment szczęk do uchwytów SC3 i SC4: wybór najlepszych szczęk do pracy

Przykłady zastosowań
Wiercenie półfabrykatów z drewna podczas 
toczenia długopisów

Wiercenie półfabrykatów akrylowych 
podczas toczenia długopisów

Szpulki do koronki klockowej

Małe wrzeciono 

Duże wrzeciono 

Małe/duże talerze

Duże/bardzo duże talerze

Małe/średnie miski

Duże/bardzo duże miski

Pusta forma/mały pojemnik

Mała/średnia/duża urna
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Szczęki

Wiercenie 
półfabrykatów 
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podczas 
toczenia 

długopisów

Wiercenie 
półfabrykatów 
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podczas 
toczenia 

długopisów

Szpulki do 
koronki 

klockowej, 
kołki i inne 

drobne prace 
toczone między 

kłami 
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40 x 150 mm

Duże 
wrzeciono 

60 x 250 mm

Mały talerz, 
śr. 200 mm x 
głęb. 33mm 

Średni talerz, 
śr. 300 mm x 
głęb.50 mm 

Duży talerz, 
śr. 600 mm x  
głęb.100 mm 

Bardzo duży 
talerz, śr. 1000 

mm x głęb.
50 mm 

Mała miska, 
śr. 150 mm x 
głęb. 45 mm 

Średnia miska, 
śr. 250 mm x 
głęb. 75 mm 

Duża miska, 
śr. 350 mm x 
głęb. 105 mm 

Bardzo duża 
miska, śr. 
450 mm x 

głęb.
135 mm 

Pusta forma / 
bardzo małe 
pudełko, szer. 
50 mm x wys. 

120 mm

Pusta forma / 
mała urna, 

wys. 150 mm 
x szer. 

750 mm 

Pusta forma / 
średnia urna, 

wys. 250 mm x 
szer. 125 mm

Pusta forma / 
duża urna, 

wys. 350 mm 
x szer. 

172 mm

62321 Szczęki 
standardowe 
35 mm

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

 

Czop: 
34 mm 

Zagłębienie: 
43 mm

 

62313 Szczęki 
standardowe 
50 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm  

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
53 mm

Czop:
 46 mm  

Zagłębienie: 
53 mm
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46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

Czop: 
46 mm 

Zagłębienie: 
56 mm

62327 Szczęki 
tokarskie z 
otworem 9 mm 3 3 3 Zagłębienie: 

28 mm
Zagłębienie: 

28 mm
Zagłębienie: 

28 mm
Zagłębienie: 

28 mm
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Mini do 
mocowania 
czopów, z 
otworem 13 mm

3 3 3 Zagłębienie: 
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Zagłębienie: 
30 mm
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typu jaskółczy 
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Czop: 
114 mm 
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130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

Czop: 
114 mm 

Zagłębienie: 
130 mm

62322 Zestaw 
szczęk o mocnym 
chwycie do ciężkich 
misek 75 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
54 mm 

Zagłębienie: 
85 mm

Zagłębienie: 
85 mm

Czop: 
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Czop: 
54 mm 
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85 mm
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54 mm 
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85 mm

62329 Szczęki 
typu jaskółczy 
ogon 100 mm, z 
głębokim chwytem

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

Czop: 
82 mm 

Zagłębienie: 
100 mm

62337 Szczęki 
do toczenia 
długopisów 3 3

62572 Pierścień 
tarczy tokarskiej 
87 mm (3,5”) 3 3 3 3

62574 Pierścień 
tarczy tokarskiej 
126 mm (5”) 3 3 3 3 3 3 3 3

62356 
Demontowane 
szczęki Mini do 
misek do śr. 
200 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm

Rozwieranie: 
93-190 mm 
Ściskanie: 

 57-170 mm
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Ściskanie: 
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90-295 mm 
Ściskanie: 
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90-295 mm 
Ściskanie: 
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Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

Rozwieranie: 
90-295 mm 
Ściskanie: 

 53-275 mm

62378 Szczęki 
plastikowe 
miękkie RP

Czop: 
15-37 mm

Ściskanie: 
15-37 mm

Czop: 
15-37 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

Rozwieranie: 
54 -140 mm 
Ściskanie: 
15-95 mm

     

Asortyment szczęk do uchwytów SC3 i SC4: wybór najlepszych szczęk do pracy

Podane rozmiary czopów i zagłębień zapewniają optymalny chwyt przy pełnym łuku każdej szczęki. Zalecenia dotyczące maksymalnych zdolności mocowania i wielkości projektu zostały określone dla  suchego drewna o 
średniej gęstości, bez wad, sęków i kory. Zawsze gdy jest to możliwe, w celu zapewnienia większej stabilności i bezpieczeństwa, należy używać także kła obrotowego na koniku, jako wsparcie elementu podczas toczenia. 
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Uchwyty tokarskie SC3 i SC4 - Wybór najlepszych szczęk do pracy

Wsparcie na całym obwodzie

RozwieranieŚciskanie

Zmniejszony kontakt ze szczękami 
zapewnia mniejszą siłę chwytu

Powszechnym błędem jest przekonanie, że im większy 
zakres rozmiarów oferuje dany typ szczęk (parametry 
te są podawane w specyfikacji zakresów rozwierania i 
ściskania), tym bardziej muszą być one przydatne. Ale 
niekoniecznie tak jest. Niezależnie od tego, czy szczęki 
rozszerzają się w zagłębieniu, czy w trybie ściskania 
zamykają się na czopie, generalnie im większy kontakt 
między przedmiotem obrabianym a szczęką - tym lepszy 
jest chwyt i tym lepsze i pewniejsze mocowanie.

Oznacza to, że dla każdego typu szczęki istnieje 
optymalna średnica, która zapewni maksymalny 
kontakt powierzchni szczęk z drewnem. Ze względu na 
różne grubości szczęk, mamy dla każdej szczęki jeden 
optymalny rozmiar, który zapewnia optymalne ściskanie 
szczęk na czopie i drugi optymalny rozmiar, podczas 
rozszerzania szczęk we wgłębieniu. Ze względu na 
różne średnice szczęk - dla każdego czopu i wgłębienia 
używanego z daną szczęką, dostępne będą różne 
optymalne rozmiary.

Tak więc, chociaż określamy pełen zakres otwierania 
i zamykania naszych szczęk (tak jak robią to wszyscy 
nasi konkurenci), podajemy również optymalną wielkość 
zagłębienia  i optymalny rozmiar czopa dla każdego 
typu szczęk, aby zapewnić maksymalny kontakt.

Objaśnienie pojęcia zakres szczęk

Chwyt wewnętrzny czy zewnętrzny?
Istnieje wiele szczęk, które chwytają obrabiany przedmiot zarówno od wewnątrz (rozszerzając się we wgłębieniu) jak 
i zewnętrznie (zamykając się wokół czopa) i mogą zapewniać taką samą siłę dla każdego z tych trybów pracy. 
Niektóre z głównych czynników branych pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniego chwytu to skład 
materiału, rodzaj projektu, funkcjonalność i stopień wykończenia toczonego dzieła.
Jeśli toczymy małą miskę, być może projekt przewiduje też wykonanie małej stopy. W takim przypadku można użyć 
szczęki o odpowiednim rozmiarze, aby w trybie ściskania zamocować czop, który stanie się podstawą miski.
Alternatywnie w przypadku projektu miski, która ma spoczywać płasko na powierzchni - w takim wypadku może 
mieć sens zagłębienie w przedmiocie. Należy zastanowić się nad składem materiału, aby zapewnić wystarczającą 
wytrzymałość wokół zewnętrznego obwodu zagłębienia, tak aby oparł się siłom zacisku (minimum 20 mm lub ¾”, 
(Ilustracja 1). Jeśli użyjemy optymalnego wgłębienia, zgodnie z tabelą na na poprzedniej stronie, szczęki uchwytu 
pozostawią tylko nieznaczne ślady, dzięki czemu można będzie całkowicie wykończyć zewnętrzną powierzchnię 
miski, łącznie z nałożeniem warstwy wykańczającej, przed jej odwróceniem w celu wydrążenia obiektu.
Jeśli natomiast toczymy  bardzo szeroki talerz, który planujemy wykonać z dużego, ciężkiego i prawdopodobnie dość 
drogiego drewna; nie ma więc sensu tracić cennego surowca na wykonanie czopa, nawet jeśli mają to być straty 
materiału rzędu jednego cala lub dwóch. W takim przypadku lepiej zdecydować się ma wykonanie zagłębienia, 
którego głębokość będzie w jakiś sposób ograniczona – ważne jest zapewnienie jak największej przyczepności. 
Można w takim przypadku użyć szczęk typu jaskółczy ogon o dużej średnicy, np. szczęki 62317, 130 mm, dla których 
optymalna średnica wgłębienia wynosi 130 mm (Ilustracja 2).
Jeśli jednak mamy wykonać dużą, głęboką miskę lub duże, wydrążone naczynie, które oznaczają większy ciężar 
do podparcia dalej od powierzchni szczęk - prawdopodobnie potrzebować będziemy określonej głębokości ściany i 
dużej powierzchni styku, zapewniającej dodatkowe wsparcie, na przykład szczęki 62322 (Ilustracja 3) na jaskółczy 
ogon z odpowiednią głębokością do mocowania dużego, długiego czopu oraz z zębami i jaskółczym ogonem, jak 
również szeroką powierzchnią zewnętrzną, która będzie działać jako powierzchnia styku, zapewniając dodatkowe 
wsparcie. Można też zdecydować się na szczęki 62329 (Ilustracja 4) na jaskółczy ogon z głębokim chwytem, w trybie 
rozszerzania i wykorzystanie głębokości bocznej ściany jako dodatkowego wsparcia. 
Tabela na następnej stronie przedstawia optymalne średnice szczęk zarówno dla chwytów wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych. Chociaż szczęki mogą działać także poza podanymi zakresami, podane optymalne wymiary zapewnią 
maksymalny kontakt powierzchni z pełnym łukiem każdej szczęki.

RozwieranieŚciskanie
Ilustracja  4Ilustracja  3

Ilustracja  1

minimum 20 mm

Ilustracja  2

Nasz ekskluzywny asortyment szczęk tokarskich premium został starannie opracowany we współpracy z profesjonalnymi tokarzami i zapalonymi amatorami, tak aby zapewnić 
optymalną jakość, elastyczność i dobrą relację jakości do ceny. Miały też oczywiście pasować zarówno do uchwytu SC3 jak i SC4.

W naszej kolekcji filmów online jest przedstawiony 
każdy zestaw szczęk jest. Filmy wyjaśniają szczegółowo 
zastosowania szczęk i ich specyfikację. Zapoznaj się z 
dostępnymi rodzajami szczęk i znajdź idealny zestaw dla 
swojego projektu.

Online są dostępne filmy prezentujące wszystkie 
uchwyty tokarskie

Zalecane zastosowania chwytów i profili szczęk 
Do serii SC3 i SC4 dostępnych jest 14 typów szczęk. Niektóre są dostosowane do konkretnych zastosowań, a inne 
mogą obsługiwać szerszy zakres projektów. Tabela na poprzedniej stronie jest krótkim przewodnikiem po niektórych 
często wykonywanych projektach tokarskich i szczękach, których można użyć do wykonania danego typu pracy.
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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 z zagłębieniem. 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 mocowania 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.

Chwyt wewnętrzny: 38 - 58 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 28 - 47 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 16 - 37 mm

Chwyt wewnętrzny: 52 - 72 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 42 - 61 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 30 - 51 mm

Chwyt wewnętrzny: 94 - 114 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 76 - 95 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 54 - 74 mm

Chwyt wewnętrzny: 125 - 145 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 104 - 123 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 74 - 94 mm

 

SC3 Uchwyt tokarski z przekładnią zębatą SC4 Profesjonalny uchwyt tokarski z przekładnią zębatą

W zestawie:

SC3 Uchwyt tokarski SC3 z 
przekładnią zębatą

62313 Szczęki standardowe 50 mm

62833 Wkład śrubowy

62816 Klucz do pierścienia 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

W zestawie:

SC4 Profesjonalny uchwyt tokarski  
z przekładnią zębatą

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 ½”)

Patrz strona 31 – pełna 
oferta wkładów do uchwytu.

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

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 uruchamiany 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. Dostarczany tylko z bezpośrednim gwintem 
w korpusie (dostępne są 3 wersje z najpopularniejszymi w Europie gwintami), co 
eliminuje dodatkowy koszt wkładki i upraszcza wykonanie. Uchwyt ten nie posiada 
tylnej tarczy zamykającej, ponieważ ze względu na brak potrzeby mocowania 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 jest chyba 
jednak, że uchwyt SC4 jest oferowany jako uchwyt z wkładem. 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. Wkłady do uchwytu są oferowane osobno.

Zestawy uchwytów SC3 i SC4 i dostępne do nich szczęki

Ilustracja  4

Ilustracja  2
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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 podczas 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.

Chwyt zewnętrzny (czop): 11 - 20 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 10 - 26 mm Średnica: 87 mm

Należy stosować z:
Standardowymi szczękami tokarskimi 50 mm 
(dostarczanymi 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.

Chwyt wewnętrzny: 95 - 215 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 59 - 170 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 53 - 154 mmŚrednica: 126 mm

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

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.

Chwyt wewnętrzny: 81 - 102 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 46 - 65 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 33 - 54 mm

Chwyt wewnętrzny: 54 - 74 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 38 - 58 mm

Chwyt zewnętrzny (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, 
mocnych czopów na pokrętłach lub uchwytach,  
zwiększając tym samy zakres wykorzystania  
szczęk.

62327 Szczęki kołowe, 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.

Chwyt wewnętrzny: 28 - 45 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 9 - 28 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 7 - 27 mm

Chwyt wewnętrzny: 26 - 46 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 13 - 33 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 11 - 31 mm

Szczęki do uchwytów SC3 I SC4
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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.

Chwyt wewnętrzny: 53 - 316 mm

Chwyt zewnętrzny (czop): 55 - 272 mm

Chwyt zewnętrzny (kwadrat): 51 - 250 mm

Średnica: 118 - 140 mm

Głębokość: 26 mm

W zestawie: 
62838 Komplet 
odbojników

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.

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. 

62833 Standardowy wkład śrubowy, 
gwint prawy
Idealny do montowania elementów z drewna 
w uchwycie. Wkład jest mocowany w szczękach 
uchwytu.

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.

Wkłady do uchwytów
Wymienione poniżej wkłady są kompatybilne i wymienne  
z uchwytami SC1 i SC4:

62113 Gwintowany adapter  M20 x 1,5 RH

62125 Gwintowany adapter  RH M33 x 3,5 ISO

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

62130 Gwintowany adapter  RH M30 x 3,5 RH

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

62133 Gwintowany adapter  1” x 8 TPI UNC RH

62152  Gwintowany adapter  M18 x 2,5 RH

62157 Gwintowany adapter neutralny - możliwość wywiercenia otworu 
do śr. 30 mm
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Przewodnik dla Kupujących pilarkę taśmową - kiedy warto zainwestować          w pilarkę taśmową?

Przykładnica może być używana do wykonywania 
precyzyjnych, prostych cięć

• Rozcinanie dużych belek na mniejsze deski, którymi łatwo   
 operować 
• Cięcie fornirów wykorzystywanych potem przy produkcji mebli 
• Wycinanie czopów, aby uzyskać mocne połączenia w meblach
• Łatwa i dokładna zmiana rozmiaru drewna do wielkości   
 wykorzystywanej do toczenia na tokarce lub w innych projektach.

Pilarka taśmowa dobrej jakości jest często najbardziej użyteczną i najczęściej używaną maszyną w każdym warsztacie; maszyna taka ma wiele 
istotnych zalet.

Rama musi wytrzymywać naprężenia wytwarzane przez system napinania 
taśmy tnącej. Słaba rama może odkształcać się i powodować ściąganie się 
obudów kół taśmowych, powodując tym samym uszkodzenie maszyny.

Pilarki taśmowe Record Power
W naszych większych maszynach ramy są składane i spawane z grubej 
blachy stalowej i mają szeroki grzbiet, który zapewnia dodatkową 
sztywność. Ma to istotne znaczenie w przypadku bardziej wytrzymałych 
maszyn. Obudowy kół taśmowych są wzmocnione dodatkowym materiałem, 
aby zwiększyć sztywność i wytrzymałość.

Inne pilarki taśmowe
Wielu naszych konkurentów  nawet w wielu maszynach o dużej wydajności, 
obudowy kół taśmowych spawa do walcowanego wydrążonego profilu 
stanowiącego ramę pilarki.  Takie rozwiązanie jest odpowiednie tylko 
dla małych maszyn stołowych i nie zapewnia po prostu wystarczającej 
wytrzymałości i sztywności wymaganej w większych urządzeniach.

Wartość
Dobrą pilarkę taśmową cechuje niesamowity stosunek jakości do ceny, nie tylko ze względu na jej wszechstronność. 
Jeśli porównamy cenę pilarki taśmowej z inną maszyną np. pilarką stołową o podobnym poziomie jakości, funkcji i 
wydajności– cena ta będzie stanowić zazwyczaj ułamek ceny porównywanej maszyny. 

Łatwość użycia 
Pilarki taśmowe są ogólnie jednymi z najprzyjemniejszych 
maszyn do pracy, ponieważ:
• Podczas cięcia przedmiot obrabiany jest dociskany przez  
 ostrze do powierzchni stołu, dlatego też nie może zostać  
 wyrzucony z maszyny, jak w przypadku niektórych innych  
 maszyn.
• Jest to jedna z najcichszych maszyn w warsztacie.
• Praktycznie wszystkie elementy pilarki taśmowej można  
 regulować - więc jeśli kiedykolwiek pojawi się problem  
 z aplikacją lub cięciem, zwykle można wykonać prostą  
 i logiczną regulację, aby to naprawić.

Kluczowe aspekty budowy pilarek taśmowych
Konstrukcja pilarki taśmowej ma duży wpływ na jej trwałość, dokładność i niezawodność. Przedstawiamy poniżej 
kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie dowolnej pilarki taśmowej oraz porównanie pilarek 
Record Power z maszynami konkurencji w podobnych zakresach cenowych.

Ramy maszyn

Wszechstronność
Możliwość tworzenia różnorodnych prac o  
krzywoliniowych kształtach
• Wycinanie kół i półfabrykatów do toczenia misek
• Łatwe wycinanie kształtów i elementów o zaokrąglonych  
 kształtach
• Wycinanie nóg o różnorodnych kształtach, oparć krzeseł  
 i innych elementów meblowych
•  Możliwość wykonania całych pudełek tylko przy użyciu pilarki  
 taśmowej 

Pochylanie stołu daje jeszcze więcej możliwości  
• Dokładne cięcia ukośne
• Cięcia ukośne złożone

Oprzyrządowanie i szersze zastosowania  
• Szczeliny w stole i masywne, solidne stoły oferują   
 nieskończone możliwości mocowania oprzyrządowania, które  
 umożliwi wykonywanie wszelkiego rodzaju powtarzalnych  
 zadań lub prac, które wymagają najwyższej dokładności.

Zakres obróbki
Stosunek możliwości do zajmowanej powierzchni dla 
większości pilarek taśmowych jest wyjątkowa:

SABRE-350 Pilarka taśmowa
Zajmowana powierzchnia 
870 x 656 mm

Maksymalna wysokość cięcia: 285 mm

Średniej wielkości pilarka stołowa 

Zajmowana 
powierzchnia 
1910 x 1320 mm

Maksymalna wysokość cięcia: 80 mm
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Przewodnik dla Kupujących pilarkę taśmową - kiedy warto zainwestować          w pilarkę taśmową?

Pilarka taśmowa dobrej jakości jest często najbardziej użyteczną i najczęściej używaną maszyną w każdym warsztacie; maszyna taka ma wiele 
istotnych zalet.

Koła taśmowe są mechanizmem napędowym taśmy tnącej. 
Aby zapewnić ciche i płynne cięcie, ważne jest, aby koła były 
dobrze wyważone. Aby uzyskać precyzyjne prowadzenie ostrza, 
należy również stosować dobrej jakości nakładki na koła.

Pilarki taśmowe Record Power

Wszystkie nasze większe pilarki taśmowe (od BS300E wzwyż) 
mają mocne, ciężkie koła wykonane z żeliwa, które zwiększają 
efekt koła zamachowego. Są dynamicznie wyważane i 
mają grube gumowe nakładki, które zapewniają precyzyjne 
prowadzenie taśmy i  długowieczności. Jest to niezbędne, 
zwłaszcza w przypadku większych maszyn, dla których istotne 
jest zapewnienie dużej wytrzymałości na siły napinające 
większe taśmy tnące i rygory intensywnego użytkowania. 

Inne pilarki taśmowe

Wielu naszych konkurentów używa lekkich kół wykonanych ze 
stopów aluminiowych. Jest to odpowiednie dla małych pilarek 
taśmowych, ale nie zapewnia wystarczającej wytrzymałości 
w przypadku większych maszyn, co znacząco pogarsza ich 
wydajność.

Koła taśmowe

Przykładnica

Silnik dobrej jakości i odpowiednio dużej mocy jest niezbędny 
w przypadku pilarek.  Im głębsze cięcia zamierzasz wykonać, 
tym większej mocy będziesz potrzebować.

Pilarki taśmowe Record Power

Silniki Record Power zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić 
wystarczającą moc dostosowaną do wydajności maszyn. Są 
to ciche silniki indukcyjne, chłodzone wentylatorem. Zawsze 
jasno określamy parametry  wejściowe i wyjściowe każdego 
silnika, jednak większość naszych konkurentów podaje tylko 
jedną moc silnika - tylko moc wejściową.

Inne pilarki taśmowe

Wielu naszych konkurentów używa do swoich pił taśmowych 
silników o niskiej mocy, co zapewnia gorszą wydajność 
i skraca żywotność silnika. Zwykle podaje się tylko moc 
wejściową silnika, więc aby uzyskać dokładne porównanie 
między markami, należy również poznać moc wyjściową, która 
pokazuje rzeczywistą moc maszyny.

Silniki

Zadaniem prowadnic taśmy tnącej jest zapobieganie 
skręcaniu się ostrza podczas cięcia. Prowadnice będą 
wymagały ponownej regulacji za każdym razem, gdy zostanie 
zamontowana taśma o innej szerokości. Prowadnice często 
wymagają regulacji, nawet gdy używane są taśmy o tej 
samej szerokości. Dlatego też łatwość regulacji, dobry dostęp 
i dobra widoczność, to niewątpliwe zalety każdej pilarki. 
Dobre wsparcie  taśmy tnącej na dużej powierzchni zapewnia 
bardziej precyzyjne rezultaty cięcia. 
Pilarki taśmowe Record Power
Wszystkie pilarki taśmowe Record Power są wyposażone w 
łatwe w regulacji systemy prowadnic, które zapewniają więcej 
niż wystarczające podparcie w stosunku do wielkości maszyny. 
Szczególnie modele SABRE-250, SABRE-350 i SABRE-450 
oferują szybkie i proste rozwiązania, umożliwiające łatwą 
regulację bez użycia narzędzi.
Inne pilarki taśmowe
Wielu naszych konkurentów używa systemów prowadnic, 
które po prostu nie zapewniają wystarczającego wsparcia, 
często wykorzystując w znacznie większych modelach, systemy 
prowadzenia zaprojektowane dla małych maszyn, dla których 
poprawna regulacja przy użyciu różnych narzędzi, często może 
być trudna i czasochłonna.

Prowadnice taśmy tnącej

Stół jest podporą i obszarem roboczym pilarki taśmowej. Wraz z 
przykładnicą jest to również punkt odniesienia, względem którego 
będzie wykonywanych wiele cięć. Dlatego więc niewątpliwie 
ogromną zaletą jest równa, mocna i stabilna powierzchnia stołu. 
Ważne jest również, aby stół posiadał możliwość precyzyjnego 
ustawienia pod kątem  90º względem ostrza. Solidne mocowanie 
stołu z precyzyjną regulacją jest wielką zaletą każdej pilarki.
Pilarki taśmowe Record Power
Duże i ciężkie, zapewniające maksymalne wsparcie, wysokiej 
jakości stoły w pilarkach Record Power są wykonane z żeliwa 
szarego. Stoły są szlifowane, a następnie polerowane, aby 
zminimalizować tarcie. Seria premium posiada ukośne szczeliny 
po obu stronach taśmy tnącej, aby umożliwić cięcie pod 
różnymi kątami. Zwieszenia stołów pilarek klasy premium są 
jednoczęściowym, dwustronnym odlewem zapewniającym 
sztywność i są wyposażone w mechanizm zębatkowy pochylania 
stołu, który umożliwia szybkie i proste (nawet jedną ręką) 
ustawienie stołu pod wymaganym kątem. Mocowanie stołu 
umieszczone jest na płycie w górnej części obudowy dolnego 
koła i posiada śruby do podnoszenia, ułatwiające precyzyjne 
poziomowanie. 
Inne pilarki taśmowe
Wielu naszych konkurentów używa mniejszych stołów z tylko 
zgrubnie obrobionymi powierzchniami, które mogą utrudniać 
przesuw obrabianego przedmiotu. Większość z nich ma tylko 
jedną szczelinę ukośną po prawej stronie ostrza, co sprawia, 
że nie ma w nich możliwości wykonywania cięć uciosowych 
w szerokich elementach.  Większość nie ma też zębatkowego 
mechanizmu pochylania stołu,  dlatego należy ją przechylać 
ręcznie, co stanowi duże utrudnienie. Może to być trudne do 
wykonania, zwłaszcza w większych maszynach z cięższymi 
stołami. Można wyobrazić sobie próbę zmiany położenia pod 
kątem ciężkiego stołu w momencie, kiedy podtrzymujesz go  
tylko jedną ręką.  

Stoły

To krytyczny czynnik dla dokładnego, prostego cięcia. Nawet 
dobrej jakości taśmy tnące nie będą dobrze działać przy 
niewystarczającym naprężeniu. Sprężyny i mechanizmy ślizgowe 
w obudowie górnego koła muszą być wystarczająco mocne, 
aby wywierać nacisk do 20 000 psi, a rama maszyny musi być 
wystarczająco stablina i sztywna, aby nie odkształcała się pod 
wpływem tych nacisków.

Pilarki taśmowe Record Power

Nasze systemy napinające różnią się w całym zakresie maszyn, 
a każdy z nich został starannie i specjalnie zaprojektowany, 
aby zapewnić wystarczającą zdolność napinania taśmy dla 
danego modelu maszyny.  W szczególności modele SABRE-350 
i SABRE-450 wyposażone są w mocne systemy sprężynowe 
z górnymi prowadnicami, jak pokazano na rysunku, a także 
mechanizm zwalniania napięcia.

Inne pilarki taśmowe

Wielu naszych konkurentów używa lżejszych sprężyn i górnych 
ślizgów, które po prostu nie zapewniają odpowiedniego 
napięcia, w przypadku większych pilarek taśmowych, szczególnie 
w przypadku stosowania szerszych taśm tnących. Na ich kołach 
można założyć szerokie taśmy tnące, ale bez odpowiedniego 
naprężenia, nie będą one w stanie dokładnie ciąć.

Napinanie taśmy tnącej

Sztywna przykładnica jest niezbędna do wykonywania 
dokładnych, prostych cięć. Ważne jest również, aby maszyna 
miała możliwość wyregulowania przykładnicy lub jej 
mocowania, aby zapewnić wymaganą prostopadłość stołu i 
taśmy tnącej. 
Pilarki taśmowe Record Power
Przykładnice wzdłużne naszych większych pilarek taśmowych 
(BS300E i większych) mają głębokie profile ze stali, mocowane  
bezpiecznie na stołach na masywnych stalowych prętach przy 
użyciu stalowych i żeliwnych zacisków. Profile aluminiowe 
mniejszych pilarek BS250 i SABRE-250 są doskonałym 
rozwiązaniem dla maszyn o mniejszych zakresach obróbki  i 
zapewniają wystarczające wsparcie. 
Inne pilarki taśmowe
Większość naszych konkurentów wykorzystuje profile 
aluminiowe jako przykładnice wzdłużne i wsporniki, często 
nawet w pilarkach o dużym zakresie obróbki. Pozwala to 
obniżenie kosztów i ceny samej maszyny, ale znacząco wpływa 
na jej wydajność i przy dużych zakresach obróbki nie zapewnia 
często wystarczającego wsparcia. 

Darmowe video z klasy mistrzowskiej pilarek taśmowych
Wykorzystaj w pełni swoją pilarkę taśmową korzystając ze dostępnego filmu video z 
mistrzowskich kursów online, które zawiera prawie godzinę niezbędnych porad, w tym 
omówienie sposobów regulacji, konserwacji i różnorodnych technik cięcia.

https://www.recordpower.co.uk/bandsawmasterclass
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SABRE-250 Pilarka taśmowa 10” 
Po wprowadzeniu na rynek niezwykle popularnych pilarek taśmowych 
SABRE-350 i SABRE-450, Record Power zdecydował się pobrać część DNA 
tych rewolucyjnych maszyn i zastosować je w bardziej kompaktowym 
modelu o średnicy kół 10”. Efektem tej decyzji jest pilarka łącząca funkcje 
klasy premium i posiadająca niezrównaną wydajnością w swojej klasie 
wielkości. Jesteśmy przekonani, że udało nam się stworzyć wysokiej jakości 
stołową pilarkę taśmową, dostępną na rynku w tym przedziale cenowym. 

Zwiększona wydajność i moc urządzenia, w połączeniu z unikalnymi 
funkcjami SABRE, które dostępne są  teraz w tej maszynie, czynią ten 

model prawdziwym liderem w kategorii pilarek taśmowych do zastosowań 
ogólnych. Do maszyny jest dostępna jako opcja jezdna podstawa. W 
konfiguracji z podstawą, maszyna pod względem jakości i funkcji, znacznie 
przewyższa wiele tańszych maszyn wolnostojących dostępnych na rynku.

Efektem finalnym, jest wysokiej jakości niedroga pilarka taśmowa, która 
zachowuje kompaktowe rozmiary BS250, oferując jednocześnie zwiększoną 
wydajność, użyteczność i  dokładność obróbki. 

Koła pilarki
Ulepszone, cięższe koła taśmowe zapewniają 
płynną i wydajną pracę.

Obustronne mocowanie przykładnicy do 
cięcia wzdłużnego
Unikatowe wzornictwo mocowania ogranicznika, 
pozwala na zamocowanie przykładnicy z prawej 
strony taśmy tnącej i zabezpieczenie wytłaczanej 
listwy ogranicznika po drugiej stronie mocowania. 
Jest to idealne rozwiązanie do cięcia drewna, gdy 
stół jest ustawiony pod kątem.

Precyzyjna regulacja
Mocowanie przykładnicy wzdłużnej jest 
wyposażone w łatwo dostępne śruby do 
precyzyjnej regulacji prowadnicy względem taśmy, 
co odczuwalnie zwiększa dokładność maszyny.

Zintegrowany schowek przykładnicy do 
cięcia wzdłużnego
Gdy przykładnica nie jest używana, można ją 
bezpiecznie przechowywać z boku maszyny. Na zdjęciu z dostępną jako opcja podstawą i zestawem kół.
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Stół
Solidny, precyzyjnie szlifowany stół z żeliwa, 
zapewnia idealne wsparcie podczas prac z 
materiałami o niskim współczynniku tarcia.

Regulacja naciągu taśmy tnącej na 
mimośrodzie
Spotykany zwykle tylko w większych maszynach, 
wydajny system naciągu taśmy tnącej z funkcją 
szybkiego  mocowania taśmy, pozwala na szybką i 
łatwą wymianę narzędzia.

Prosta regulacja prowadnic taśmy tnącej 
Łatwa i szybka regulacja sprężynowych prowadnic 
taśmy tnącej odbywa się bez użycia narzędzi.

Dwie prędkości
Wyższa prędkość jest idealna do ogólnego cięcia 
drewna, a niższa jest odpowiednia do twardszego 
lub kruchego drewna, aby zmniejszyć ryzyko jego 
palenia podczas cięcia.

SPECYFIKACJA
Maksymalna wysokość cięcia: 127 mm

Maksymalna szerokość cięcia: 245 mm

Wielkość stołu: 350mm x 318 mm

Wysokość stołu od podłogi: 368 mm

Wysokość stołu od podłogi z 
zestawem kół jezdnych

1033 mm

Moc silnika P1: 550 W

Moc silnika P2: 370 W   

Długość taśmy tnącej: 70 1/2"

Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 1/2"

Prędkość taśmy: 460 m/min i  1000m/min

Średnica króćca odciągowego:
wewnętrzna 58,8 mm, zewnętrzna 64,5 mm (kompatybilna z 
wężem odciągowym CamVac CVA250-10-102, 2 1/2”)

Waga: 35 kg

Wymiary: wys.865 x szer.525 x głęb.470 mmPrzesunięte zawiasy drzwiowe
Nawet gdy maszyna jest ustawiona przy ścianie 
warsztatu, przesunięte zawiasy umożliwiają 
otwarcie drzwi na tyle, aby zapewnić dobry 
dostęp na czas trwania wymiany taśmy tnącej bez 
konieczności demontażu drzwi  lub odsuwania 
pilarki taśmowej od ściany.

NIEZBĘDNE AKCESORIA
BS250-AW Podstawa jezdna 

BB70-3PACK Zestaw 3 taśm tnących do 
SABRE-250 /BS250 (1/4”, 3/8” i 1/2”)

Darmowe video z klasy mistrzowskiej  
pilarek taśmowych
Wykorzystaj w pełni swoją pilarkę  
taśmową korzystając ze dostępnego  
filmu video z mistrzowskich kursów  
online, które zawiera prawie godzinę  
niezbędnych porad, w tym omówienie  
sposobów regulacji, konserwacji  
i różnorodnych technik cięcia.

https://www.recordpower.co.uk/ 
bandsawmasterclass
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W szczegółach: Pilarka SABRE-350 i SABRE-450
Szybkie pozycjonowanie 
przykładnicy na mimośrodzie

W przykładnicy modeli SABRE precyzyjna regulacja ustawienia 
równoległości przykładnicy względem taśmy tnącej jest 
bardzo prosta. Wewnątrz mocowania przykładnicy znajduje 
się mimośród, która przesuwa główną listwę przykładnicy za 
pomocą prostego i ergonomicznego pokrętła regulacyjnego, 
które można łatwo zablokować po ustawieniu. Koniec z 
kłopotliwym ustawianiem prowadnic lub podkładek, aby 
uzyskać idealne cięcie.

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.

Wysoka listwa przykładnicy równoległej 

Masywna listwa przykładnicy równoległej zapewnia doskonałe 
oparcie dla dużych i ciężkich elementów.

Prosty montaż przykładnicy 

Nylonowe podkładki umieszczone na dole każdego z końców 
przykładnicy zapewniają płynny przesuw po całej powierzchni 
stołu i szczelinach do mocowania ogranicznika kątowego. 

Długa przykładnica równoległa z 
zaznaczoną laserowo skalą

Długość szyny przykładnicy oznacza, że samą przykładnicę 
można używać po każdej ze stron taśmy tnącej bez 
konieczności zmiany położenia szyny. Zaznaczona laserowo 
skala zapewnia długoletnią trwałość podczas całego czasu 
eksploatowania maszyny. 

Dostarczaną z maszyną jednopunktową przykładnicę można 
łatwo zamontować i zdemontować w zależności do preferencji 
i projektu użytkownika. Przykładnica jednopunktowa może być 
bardzo pomocna w przypadku głębokich cięć, podczas których 
boczny nacisk na przykładnicę główną grozi przyciśnięciem 
ostrza po stronie ciętego odpadu. Można ją także stosować, 
aby śledzić linię cięcia i kompensować różnorodność ułożenia 
słojów lub przesuw taśmy tnącej. Jest szczególnie pomocna 
podczas cięcia zakrzywionych elementów o takiej samej 
grubości. 

W zestawie przykładnica jednopunktowa

Prosta regulacja prowadzenia taśmy 
tnącej

Wszystkie prowadnice w maszynach SABRE są obciążone 
sprężyną, nie wymagają użycia narzędzi i są proste i intuicyjne 
w regulacji i ustawieniu. Obydwie maszyny są wyposażone 
w prowadnice boczne i oporowe nad i pod stołami. Każdą 
prowadnicę można poluzować zwykłym obróceniem pokrętła, 
wewnętrzna sprężyna odpycha prowadnicę od taśmy tnącej 
i zapewnia dokładnie taki konieczny docisk w kierunku 
przeciwnym, aby precyzyjna regulacja była możliwie prosta 
i intuicyjna. Kolejny prosty obrót w przeciwnym  kierunku 
blokuje ustawienie. 

Żeliwne mocowanie uchwytu narzędziowego 

Prowadnice są montowane w uchwycie narzędziowym a 
ten z kolei w pilarkach SABRE jest zabudowany w bardzo 
solidnym, żeliwnym mocowaniu. Taka konstrukcja zapewnia 
precyzyjny, równoległy ruch górnych prowadnic, które 
poruszają się po masywnym system zębatkowym. Taki sposób 
montowania jest znacznie lepszy od tego spotykanego w 
alternatywnych urządzeniach, w których  uchwyt narzędziowy 
jest po prostu mocowany na ramie pilarki, która nie jest 
frezowana maszynowo. Mocowanie typu SABRE to bardzo 
solidny, niezależny uchwyt, z śrubami mocującymi i śrubami 
podnoszącymi, które zapewniają cały czas wysoką dokładność.

Przydatny wskaźnik wysokości

Ponieważ zawsze powtarzamy, żeby “mierzyć dwukrotnie, 
aby ciąć tylko raz”, osłony taśmy w pilarkach SABRE-350  
i SABRE-450 posiadają skalę, która wskazuje wysokość 
cięcia. Jest to bardzo przydatny i szybki punkt orientacyjny, 
aby ustawić prowadnice na wymaganą wysokość przed 
przystąpieniem do ostatecznego ustalania wymiaru i 
ostatecznego ustawienia wysokości. 

Przemysłowy system napinania taśmy 
tnącej z systemem szybkiego naciągu 

Nowy i ulepszony system napinania taśmy pracuje w oparciu 
o masywną, żeliwną, odlewaną  maszynowo parę krzywek, 
które są uruchamiane przez długą dźwignię, dzięki czemu 
regulacja jest bardzo łatwa i nie wymaga dużego wysiłku. 
Jest to ten sam system, który przez wiele lat był stosowany 
w typowo przemysłowej linii maszyn i pozwalał na bardzo 
szybkie i proste napinanie i zwalnianie taśmy tnącej. 
Precyzyjna regulacja jest natomiast realizowana przez koło 
ręczne znajdujące się na górze obudowy górnego koła. 
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Żeliwne mocowanie uchwytu narzędziowego Wysokiej jakości system naciągu

Jeśli wiemy, że taśma tnąca jest w dobrej kondycji, to 
przyczyną „wędrowania” taśmy jest zawsze niewłaściwy jej 
naciąg. System napinania taśmy w pilarkach SABRE-350 i 
SABRE-450 to wysokiej jakości rozwiązanie, zaprojektowane, 
aby zapewnić odpowiedni naciąg dla każdej szerokości taśmy, 
jaką możemy zainstalować w każdym z modeli. 

Żeliwne, precyzyjnie szlifowane stoły

Obrabiane maszynowo stoły mają zapewnić całkowitą 
płaskość i minimalne tarcie. Stoły te posiadają także, znacznie 
przewyższające stosowane powszechnie standardy, szczeliny 
prowadzące 19/24 mm o przekroju litery ‘T’ do mocowania 
różnorodnych, dostępnych i kompatybilnych akcesoriów i 
ograniczników. Poza tym  bok oraz tył stołu są obrobione 
maszynowo z wstępnie nawierconymi otworami, w których 
można zamontować przedłużenia stołów lub wykorzystać do 
zamocowania akcesoriów czy prowadnic własnej konstrukcji. 

Masywny mechanizm obrotowy

Obszerny i wytrzymały mechanizm obrotowy zapewnia 
solidne wsparcie dla precyzyjnie obrobionych stołów i jest 
bardzo prosty do regulacji, która odbywa się na masywnym 
systemie zębatkowym i który można bardzo łatwo zablokować 
i odblokować przy pomocy obszernej dźwigni szybko-
blokującej. 

Regulowany wkład stołu

Śruby poziomujące są zintegrowane we wkład stołu i 
pozwalają na jego precyzyjne poziomowanie tak, aby możliwe 
było, w zależności od preferencji, ustawienie wkładu równo z 
powierzchnią stołu lub trochę poniżej. Taki system zapewnia 
niczym niezakłócony przesuw elementu obrabianego po stole. 

Trzpień poziomowania stołu

Trzpień zapewnia, że dzielona powierzchnia stołu jest w 
poziomie - system taki jest nie tylko dokładny, ale również 
bardzo szybki i łatwy w przypadku wymiany taśmy tnącej 
– demontaż i wymiana odbywają się bardzo sprawnie. Jest 
to bardziej wygodne niż blokady  obsługiwane za pomocą 
narzędzi. 

Masywne koła pilarki wykonane z odlewu żeliwnego

Dynamicznie wyważone, masywne koła pilarki zapewniają 
efekt koła zamachowego podczas ruchu i przenoszenia siły a 
także skuteczność i płynną pracę maszyn. Zmniejsza to również 
obciążenie silnika, zapewniając jego dłuższą żywotność.

Koronowe koła pilarki

Większość pilarek taśmowych posiada płaski profil i płaskie 
nakładki, co może prowadzić do wcześniejszego zużywania 
nakładek i nie ułatwia prowadzenia taśmy. Koronowe 
nakładki i koronowe koła pomagają w naturalnym biegu 
taśmy przez środek koła i podnoszą samą taśmę tnącą, 
aby zminimalizować kontakt pomiędzy zębami taśmy a 
nakładkami. W maszynach SABRE-350 i SABRE-450 ten 
promień jest wykonany bezpośrednio w odlewie, jest więc 
trwałym rozwiązaniem, które nie podlega zużyciu i pozostaje 
nienaruszony nawet po zmianie nakładek. 

Okienko inspekcyjne kontroli biegu taśmy 

Okienko inspekcyjne umożliwia obserwowanie taśmy tnącej z 
boku koła taśmowego, co znacznie ułatwia śledzenie niż próby 
kompensacji podejmowane z przodu maszyny.

Zintegrowana podstawa (pod pilarkę 
SABRE-350)

Zintegrowana podstawa pod pilarkę służy jako miejsce 
przechowywania narzędzi, drewna i instrukcji. 

Przesunięte zawiasy drzwiowe

Nawet gdy maszyna jest ustawiona przy ścianie warsztatu, 
przesunięte zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi na tyle, aby 
zapewnić dobry dostęp na czas trwania wymiany taśmy tnącej 
bez konieczności demontażu drzwi  lub odsuwania pilarki 
taśmowej od ściany.

Prędkości taśmy

Grubość ramy, dodatkowe żebrowanie i dynamicznie 
wyważone koła pilarki pozwalają na uzyskanie w modelach 
SABRE-350 i SABRE-450 prędkości taśmy 1.000 metrów/ 
minutę- co jest wartością około 20% wyższą w porównaniu 
z innymi maszynami z naszej oferty. To pozwala na szybsze 
cięcia i uzyskiwanie lepszej powierzchni cięcia przy stosowaniu 
grubszych taśm tnących, które są często konieczne w wypadku 
cięcia grubszych materiałów, aby usunąć wystarczającą ilość 
odpadów podczas cięcia.

Dostępne filmy video
youtube.com/RecordPowerTV
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PORÓWNANIE: SABRE-350 SABRE-450
Podstawa pod maszynę 3

Elektromechniczne zwalnianie hamulca 3

Liczba prędkości 2 1

Liczba króćców odciagowych 1 2

Jako opcja zestaw kół 3 3

Jako opcja przykładnica kątowa 3 3

Jako opcja krótka przykładnica wzdłużna 3 3

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, oraz 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 pełnym 
zakresie obróbki. Dwie prędkości, szybsze niż w innych porównywalnych maszynach, powodują, że model ten nadaje 
się idealnie do cięcia metali nieżelaznych jak i 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 Pilarka taśmowa 14”

Zintegrowana podstwa 
pod maszynę 
Szafka pod maszynę 
zapewnia przydatne 
miejsce do przechowywania 
narzędzi i półfabrykatów z 
drewna.

Funkcje pilarek SABRE-350 i SABRE-450

DOSTĘPNE JAKO OPCJA

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

FUNKCJA SZYBKIEGO 
POZYCJONOWANIA PRZYKŁADNICY 
Precyzyjna regulacja przy pomocy 
przykładnicy SABRE, zapewnia 
dopasowanie równoległości przykładnicy 
wzdłużnej względem taśmy tnącej. W 
mocowaniu znajduje się krzywka, która 
przesuwa przykładnicę za pomocą prostego 
i ergonomicznego pokrętła regulacyjnego, 
które można łatwo zablokować po 
zakończeniu regulacji. 

SZYBKA REGULACJA NACIĄGU TAŚMY TNĄCEJ 
Szybkie, natychmiastowe zwalnianie i napinanie taśmy 
tnącej za pomocą uchwytu szybko-blokującego. Dzięki 
niemu wymiana taśmy tnącej  jest prosta i szybka. Jeśli 
nowa taśma jest taka sama jak używana wcześniej, można 
natychmiast ponownie zastosować prawidłowy naciąg 
taśmy tnącej. 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

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

1. 67050  Komplet kół do pilarki SABRE-350

2. 67052  Przedłużenie stołu do maszyn SABRE 

3. 68051  Żeliwny ogranicznik do cięcia pod kątem

4. 88890   Krótka przykładnica do cięć wzdłużnych do maszyn serii SABRE

Darmowe video z klasy 
mistrzowskiej pilarek taśmowych
https://www.recordpower.co.uk/
bandsawmasterclass

SPECYFIKACJA

Maksymalna wysokość cięcia: 285 mm Moc silnika P1: 1,5 kW Prędkość taśmy:  440 & 1000 m / minute 

Szerokość cięcia: 345 mm Moc silnika P2: 1,1 kW Średnica króćca odciągowego: 100 mm 

Wielkość stołu: 546 x 400 mm Długość taśmy tnącej: 111” Waga: 116 kg 

Wysokość stołu od podłogi: 1029 mm Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 3/4” Wymiary: wys.1892 x szer.870 x głęb.656 mm

4
2

1
3
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16 AMP

SABRE-350 Pilarka taśmowa 14”

Elektromechaniczne zwalnianie hamulca
W razie zatrzymania pilarki taśmowej, 
zwolnienie hamulca elektromechanicznego, 
umożliwi ruch koła i prowadzenie taśmy tnącej.  

WYMAGANE

Dostępna jako
wersja jedno- i 
trójfazowa

SABRE-450 Pilarka taśmowa 18”
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.

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

WYTRZYMAŁE ŻELIWNE KOŁA PILARKI
Dynamicznie wyważone i ciężkie koła 
zapewniają efekt koła zamachowego podczas 
użytkowania, przyczyniając się do zwiększenia 
mocy i wydajności maszyny.

W ZESTAWIE PRZYKŁADNICA 
JEDNOPUNKTOWA
Jednopunktową przykładnicę można łatwo 
zamontować na przykładnicy i można jej 
używać do precyzyjnego, ponownego rozcinania 
długich elementów - drewno można łatwo 
obracać na prowadnicy wzdłużnej, w celu 
zrekompensowania zmiany ułożenia włókien 
drewna i zapobieganiu przesuwania się linii 
cięcia.

MASYWNE I SOLIDNE  WYKONANE Z 
ODLEWU ZAWIESZENIE 
Przemysłowa wersja pochylania stołu zapewnia 
solidne podparcie. Stół można ustawić pod 
katem 45° za pomocą masywnego mechanizmu 
zębatkowego. Łatwe blokowanie w pozycji przy 
pomocy dużej i łatwo dostępnej dźwigni blokującej.

DOSTĘPNE JAKO OPCJA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

BB153-3PACK Zestaw 3 taśm tnących 
do Sabre-350  (1/4”, 3/8” i 1/2”)

1. 68050  Komplet kół do pilarki SABRE-450

2. 67052  Przedłużenie stołu do maszyn SABRE 

3. 68051  Żeliwny ogranicznik do cięcia pod kątem

4. 88890   Krótka przykładnica do cięć wzdłużnych do maszyn serii SABRE

Darmowe video z klasy mistrzowskiej 
pilarek taśmowych
https://www.recordpower.co.uk/
bandsawmasterclass

SPECYFIKACJA

Maksymalna wysokość cięcia: 320 mm Moc silnika P1: 2 kW Prędkość taśmy:  1000 m / minute 

Szerokość cięcia: 445 mm Moc silnika P2: 1,5 kW Średnica króćca odciągowego: 100 mm 

Wielkość stołu: 658 x 400 mm Długość taśmy tnącej: 153” Waga: 149 kg 

Wysokość stołu od podłogi: 900 mm Zakres szerokości taśmy: 1/4 - 1 3/8” Wymiary: wys.1880 x szer.8976 x głęb.740 mm

4

2
1

3
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Velocity Of Waste Extracted

W szczegółach: Wiedza jaka stoi za urządzeniami CamVac

Często rozmawiamy o wszechstronności naszych urządzeń odciągowych CamVac i jest ku temu wiele naukowych powodów, 
odnoszących się do samej konstrukcji i wydajności urządzeń oraz interakcji różnych czynników w celu stworzenia odciągów, które 
powodują, że są one odpowiednie dla szerokiej gamy zastosowań. 

P =    x p

Jednym słowem kluczem uniwersalności 
urządzeń CamVac jest ich moc. W tym 
kontekście moc wyraża współzależność dwóch 
innych kluczowych jednostek – ciśnienia 
i objętościowego natężenia przepływu. 
Wzór na tę interakcję to: moc równa się 
objętościowemu natężeniu przepływu 
pomnożonemu przez ciśnienie, lub:

Przepływ objętościowy: jest to miara ilości powietrza 
przepływającego przez system w jednostce czasu. 
Pojedynczy silnik CamVac zapewnia objętościowe 
natężenie przepływu 55 litrów na sekundę, a prędkość ta 
wzrasta z każdym dodatkowym silnikiem zamontowanym 
w urządzeniu.

Ciśnienie: jest to różnica ciśnień wytwarzana przez 
silnik podczas pracy. Każdy silnik CamVac jest w stanie 
wytworzyć maksymalnie 21 kPa (kilopaskali) ciśnienia.

Objętościowe natężenie przepływu, które 
wytwarza silnik, jest kluczowym czynnikiem 
dla każdego systemu odpylania pyłu, a fakt, że 
nasze urządzenia CamVac wytwarzają również 
wysokie ciśnienie, zapewnia im znacznie większą 
elastyczność niż standardowa konstrukcja 
odciągu wiórów.

Mając na uwadze, że przepływ objętościowy i ciśnienie determinują moc, można wpływać 
na prędkość przepływu materiału z maszyny wytwarzającej odpady (np. pilarki taśmowej) do 
odciągu CamVac. Aby zwiększyć prędkość przemieszczania się odpadów, można użyć węża 
odciągowego o mniejszej średnicy, takiego jak nasz wąż 2 ½”. Jest to szczególnie przydatne 
w przypadku większych i cięższych odpadów, takich jak wióry wytwarzane przez strugarkę.

Opór powodowany przez wąż o mniejszej średnicy (i samo wprowadzanie odpadu) oznacza, 
że – ponieważ objętościowe natężenie przepływu wytwarzane przez silnik nie zmienia się – 
prędkość, z jaką odpad jest wciągany do odciągu, musi wzrosnąć, aby przepuszczać tę samą 
ilość odpadów w tym samym czasie, jaki dyktuje natężenie przepływu objętościowego. 

Efekt ten można wyrazić za pomocą równania:

r to promień rury,  to objętościowe natężenie przepływu,  
a V to prędkość odprowadzanych odpadów.

Podczas odpylania drobniejszych materiałów, takich jak pył drzewny wytwarzany przez szlifierkę lub 
pilarkę taśmową, zaleca się stosowanie węża odciągowego o większej średnicy, zwykle 4”. Dzieje się tak, 
ponieważ drobny pył drzewny, który jest znacznie lżejszy niż wióry, nie potrzebuje tak dużej prędkości, aby 
mógł przemieszczać się w systemie. Rury o średnicy 4” są również bardzo przydatne do minimalizowania 
zatorów w systemach odpylania stosowanych przez tokarzy produkujących długie wióry, które mogą 
zbierać się w grudki i powodować zatory.

Dla porównania, urządzeniom odciągowym wiórów i odciągom cyklonowym brakuje jednego kluczowego 
elementu w równaniu:

P =    x p
Tym elementem jest ciśnienie. Bardzo małe ciśnienie wytwarzane przez odciąg wiórów oznacza, że 
wszelkie zmiany średnicy węża jeszcze bardziej „zdławią” ciśnienie, eliminując je do tego stopnia, że 
urządzenie stanie się nieefektywne, ponieważ sam przepływ objętościowy nie może wytworzyć mocy. 
Właśnie z tego powodu odciągi wiórów i podobne urządzenia nie są kompatybilne z wężami o małej 
średnicy i dlatego nie mogą być używane na przykład z elektronarzędziami, które tradycyjnie wymagają 
podłączenia do nich węży o stosunkowo małej średnicy, zwykle 32 mm. Urządzenia  CamVac niesamowicie 
dobrze współpracują z elektronarzędziami, ponieważ bez problemu radzą sobie z wężem o takiej właśnie 
średnicy.

Aby odfiltrować drobny pył za pomocą odciągu wiórów, powierzchnia filtra musi być wyjątkowo duża w 
porównaniu z filtrami CamVac, aby zrekompensować ograniczenie przepływu powietrza spowodowane 
wprowadzeniem filtra.

Ponieważ urządzenia CamVac mają wysoki poziom ciśnienia, filtry mogą być stosunkowo małe i pasować 
do bębna odciągu. Dzieje się tak, ponieważ zwiększone ograniczenie przepływu powietrza lub spadek 
ciśnienia jest kompensowane przez silnik – dlatego odciągi CamVac mogą być bardzo kompaktowe, co jest 
prawdziwą zaletą ich konstrukcji, ponieważ oszczędzają cenną przestrzeń warsztatową.

Prędkość wyrzucania odpadów
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2,5”

6,78 m/s 17,37 m/s
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Velocity Of Waste Extracted

W szczegółach: Wiedza jaka stoi za urządzeniami CamVac

Maksymalizacja przepływu objętościowego w systemach odpylania

Kluczową kwestią podczas projektowania i instalowania warsztatowego 
systemu odciągowego jest fakt, jak wpłynie on na objętościowe natężenie 
przepływu. Ważne jest, aby zminimalizować liczbę zagięć w systemie kanałów 
– zagięcia powodują spadki ciśnienia, zmniejszając w ten sposób przepływ 
objętościowy i ostatecznie także moc. Oczywiście, praktycznie wszystkie 
systemy będą wymagały zagięć, ale ich minimalizacja przy pomocy planowania 
naprzód i dobrego projektu może mieć duży wpływ na wydajność systemu.

Zastosowanie przewodów o mniejszej średnicy w systemie odciągowym może 
stworzyć optymalny system, dlatego rura 2 ½” jest popularnym rozmiarem do 
tego celu. Jak wyjaśniono powyżej, zwiększy to prędkość przemieszczania się 
odpadów, umożliwiając im pozostawanie w powietrzu w systemie.

Innym kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność jest liczba 
silników w urządzeniu odciągowym, które są używane do zasilania systemu. 
Im większe objętościowe natężenie przepływu  systemu, tym będzie on 
skuteczniejszy. Dlatego do systemu warsztatowego zalecamy co najmniej 
odciąg dwusilnikowy, a najlepiej trzysilnikowy, zwłaszcza jeśli instalowany jest 
szczególnie duży system odpylania.

Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby Twój system odciągowy był 
zasilany przez urządzenie odciągowe o odpowiedniej wielkości i aby miał on 
jak najmniej zagięć, połączeń i bramek nadmuchowych, gdyż wtedy będzie on 
naprawdę wydajny. 

Wlot

Wlot

Wylot

Wylot

Poniższe wykresy pokazują skuteczność urządzeń odciągowych CamVac po zastosowaniu dłuższych węży potrzebnych do warsztatowego systemu odpylania. Wraz 
ze wzrostem długości użytego węża można zauważyć, że objętościowe natężenie przepływu zmniejsza się bardzo stopniowo. Dla porównania pokazano również 
wydajność średniej wielkości urządzenia do odciągania wiórów.

Przepływ objętościowy przy użyciu węża o średnicy 2 ½”. Przepływ objętościowy przy użyciu węża o średnicy 4”.
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Urządzenia odciągowe CamVac - Historia Międzynarodowego Sukcesu
Nasza oferta urządzeń odciągowych CamVac stale rośnie w siłę - w ostatnich latach zaobserwowaliśmy gwałtowny 
wzrost popytu na te urządzenia, co spowodowało bezprecedensowy wzrost naszych wewnętrznych zdolności 
produkcyjnych, aby nadążyć za rosnącym popytem.

Kiedy firma Camvac została pod koniec 2014 roku przejęta przez Record 
Power, całkowita sprzedaż wynosiła około 400 urządzeń rocznie w zakresie 24 
różnych wariantów modeli i była przeznaczona głównie na rynek brytyjski.

Za produkcję był wówczas odpowiedzialny zespół składający się z zaledwie 
dwóch osób, które bardzo ciężko pracowały, aby wyprodukować 40 odciągów 
na miesiąc.  Bardzo szybko stało się jasne, że trzeba wprowadzić zmiany w 
konstrukcji maszyn, aby poprawić wydajność produkcji. Do 2017 r. całkowita sprzedaż CamVac wzrosła ponad dwukrotnie w 

porównaniu z 2014 r., przy czym znaczna część urządzeń została sprzedana 
na rynki poza Wielką Brytanią. W tym samym roku linia urządzeń została 
zracjonalizowana:  z ponad 20 wariantów pozostawiono bardziej logiczną 
i popularną grupę ośmiu modeli, co pozwoliło rosnącemu zespołowi 
produkcyjnemu skoncentrować swoje wysiłki na dalszej poprawie 
jakości i wydajności tej mniejszej gamy produktów, która już stanowiła 
większość całkowitej sprzedaży. W tym czasie wprowadzono również nową 
technologię silników, oferującą lepszą wydajność w stosunku do silników 
oryginalnych, a także zintegrowaną ochronę termiczną.

Zespół produkcyjny nadal się rozwijał, aby sprostać wzrostowi popytu 
tworzonego teraz przez rynki eksportowe. Do końca 2019 r. jeszcze więcej 
osób zostało zatrudnionych na pełny etat, aby skupić się na produkcji 
linii CamVac, a sprzedaż podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Zainwestowano również w narzędzia produkcyjne, dodając stół plazmowy 
CNC używany do cięcia profili pokryw.

YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   42YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   42 05/10/2021   17:3405/10/2021   17:34



43

Na początku 2020 r. węże i akcesoria do podłączenia były standardowo 
dołączane do każdego urządzenia, co stanowi niewątpliwą korzyść dla naszych 
klientów. W niektórych komponentach zostały wprowadzone niewielkie 
zmiany, aby dodatkowo zwiększać wydajność produkcji. Wszystkie urządzenia 
jedno- i dwusilnikowe są teraz wyposażone w gniazdo zasilania zintegrowane 
z jednostką główną maszyny, co umożliwia odłączenie kabla zasilającego od 
odciągu. Daje to użytkownikowi szereg korzyści, w szczególności w zakresie 
przechowywania, łatwości wymiany kabla w przypadku jego uszkodzenia oraz 
opcji użycia różnych długości kabla, jeśli jest to wymagane.

Rok 2020 i 2021 to dla nas dwa osiągnięcia, z których cały zespół Record 
Power jest bardzo dumny – w 2020 roku uzyskaliśmy prawo do używania 
znanego na całym świecie znaku Made in Sheffield (Wyprodukowano 
w Sheffiled) do promowania referencji produkcyjnych serii CamVac, a w 
2021 roku jeszcze bardziej ugruntowaliśmy naszą pozycję jako producent z 
Wielkiej Brytanii, gdyż uzyskaliśmy prawo do używania znaku Made in Britain 
(Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii). Obie organizacje mają rygorystyczne 
warunki członkostwa, dlatego jesteśmy dumni, że zdobyliśmy takie uznanie 
i urzeczywistniliśmy nasze aspiracje dotyczące wzrostu produkcji w Wielkiej 
Brytanii.

Od skromnych początków w 2014 roku, zatrudniamy teraz osiem osób w 
samym tylko zespole produkcyjnym CamVac, dzięki czemu zwiększyliśmy 
piętnastokrotnie produkcję, w czasie krótszym niż siedem lat. Wszystko to, 
dzięki niezachwianemu poświęceniu i ciężkiej pracy naszego niesamowitego 
zespołu Record Power. Ten ogromny wzrost umożliwiła nasza determinacja 
w dostarczaniu najwyższej jakości, najskuteczniejszych i najbardziej 
wartościowych urządzeń odciągowych, wraz ze wsparciem naszej światowej 
sieci dystrybutorów i partnerów. Jesteśmy dumni, że tak wielu klientów 
zaufało linii CamVac. Nie możemy doczekać się dalszego powiększenia naszej 
rodziny użytkowników CamVac, poprzez dostarczanie kolejnych urządzeń 
odciągowych, które oferują niezrównaną wydajność i stanowią wartość samą 
w sobie.
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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.

Niski poziom hałasu

Urządzenia CamVac są prawdopodobnie najcichszymi 
dostępnymi odciągami typu HPLV (wysokie ciśnienie 
i mały strumień). Wylot silnika i konstrukcja osłony, 
skutecznie redukują hałas podczas pracy, a testy 
wykazały, że poziom hałasu na jednym modelu silnika 
wynosi zaledwie 74 dB. Po podłączeniu do wylotu 
silnika, dostępnego jako opcja węża 2-1 / 2 ”, można 
go zmniejszyć do około 68 dB, co czyni je idealnym 
rozwiązaniem, jeśli hałas jest dla otoczenia problemem.

Używając opcjonalnego węża podłączonego do wylotu 
silnika, hałas można jeszcze bardziej zmniejszyć, 
kierując otwarty koniec węża poza warsztat, na przykład 
wyprowadzając go przez okno.

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 odciągania 
drobnego pyłu i innych materiałów niebezpiecznych dla 
zdrowia.

3-stopniowy poziom filtracji - do 0.5 mikrona Wlot cyklonowy

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.

Dostępne wersje silników

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.

0,5 MIKRONA
Nadaje się do drobnego pyłu

Poziom 
filtracji

Wlot
Dostępne video
youtube.com/RecordPowerTV

CGV286 
Kompaktowe 
urządzenie 
odciągowe

CGV336 
Urządzenie 
odciągowe średniej
wielkości

CGV386 
Duże urządzenie 
odciągowe

Seria urządzeń odciągowych CamVac 

CGV286 WERSJE
CGV286-3 Kompaktowe urządzenie odciągowe 36 l, 1 kW  
CGV286-4 Kompaktowe urządzenie odciągowe 36 l, 2 x 1 kW 

CGV336 WERSJE
CGV336-3 Urządzenie odciągowe średniej wielkości 55 l, 1 kW 
CGV336-4 Urządzenie odciągowe średniej wielkości 55 l, 2 x 1 kW 

CGV386 WERSJE
CGV386-5 Duże urządzenie odciągowe 90 l, 2 x 1 kW 
CGV386-6 Duże urządzenie odciągowe 90 l, 3 x 1 kW 

Silnik

Na zdjęciu CGV286-3 Na zdjęciu CGV336-3 Na zdjęciu CGV386-6
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Najczęściej wybierane urządzenie odciągowe dla 
większości warsztatów.
To najpopularniejsze urządzenie odciągowe Record Power, które jest użytkowane w tysiącach warsztatów na 
całym świecie. Jego wydajność i konfiguracja z dwoma silnikami, zapewniają idealne połączenie wydajności i 
elastyczności – użycie obu silników jednocześnie pozwala uzyskać maksymalną siłę odpylania. Z kolei użycie 
każdego silnika po kolei pozwala na wydłużenie czas pracy. Może być używany jako samodzielny odciąg lub jako 
jednostka centralna do zasilania kompaktowego systemu odciągowego w warsztacie.
CGV336 ma imponującą pojemność 55 litrów, a jednocześnie jest bardzo kompaktowy. Oprócz pyłu drzewnego 
i wiórów, z łatwością radzi sobie z gruzem warsztatowym, gwoździami i wieloma innymi rodzajami odpadów, 
a ponadto jest wyposażony w potrójny system filtracji CamVac, który skutecznie oczyszcza drobne cząstki. 
Technologia cyklonowych neutralnych łopatek, wciąga odpady do bębna z dużą siłą i kieruje je wokół 
zewnętrznej krawędzi, utrzymując filtry w czystości i umożliwiając opadanie odpadów na dno bębna.

CGV336-4 Średniej wielkości urządzenie odciągowe 55 l, 2 x 1 kW

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ CAMVAC

Model Poziom filtracji Strumień powietrza Pojemność Silnik Wlot Waga Wymiary

CGV286-3 0,5 mikrona 54 litry / sekundę 36 litrów 1 kW 4” (100 mm) 8,5 kg S370 x G412 x W397 mm

CGV286-4 0,5 mikrona 108 litrów / sekundę 36 litrów 2 x 1 kW 4” (100 mm) 11 kg S370 x G412 x W397 mm

CGV336-3 0,5 mikrona 54 litry / sekundę 55 litrów 1 kW 4” (100 mm) 10,5 kg S370 x G412 x W624 mm

CGV336-4 0,5 mikrona 108 litrów / sekundę 55 litrów 2 x 1 kW 4” (100 mm) 13 kg S370 x G412 x W624 mm

CGV386-5 0,5 mikrona 108 litrów / sekundę 90 litrów 2 x 1 kW 4” (100 mm) 17 kg S478 x G520 x W573 mm

CGV386-6 0,5 mikrona 162 litry / sekundę 90 litrów 3 x 1 kW 4” (100 mm) 19,5 kg S478 x G520 x W573 mm

CGV486-6 0,5 mikrona 162 litry / sekundę 200 litrów 3 x 1 kW 4” (100 mm) 28,5 kg S596 x G638 x W860 mm

CGV286-3-WALL 0,5 mikrona 108 litrów / sekundę 150 litrów 2 x 1 kW 4” (100 mm) 13 kg S370 x G412 x W875 mm
  

CGV486-6 
Wysokowydajne 
urządzenie 
odciągowe

CGV286-3-WALL 
Kompaktowe 
urządzenie 
odciągowe 
montowane na 
ścianie

WSZYSTKIE URZĄDZENIA 
ODCIĄGOWE CAMVAC 
POSIADAJĄ W ZESTAWIE:

ZAMV Zestaw z 2 metrami węża  
o śr. 100 mm i mankietem  
elastycznym DX100X

W zestawie:
CVA250-15-100 Ssawa podłogowa z tylnymi kółkami, 2,5” x 14”
CVA250-11-100 Rury odciągowe śr. 2,5”- para
CVA250-14-100 Ssawa szczelinowa, przyłącze 2,5”
CVA250-14-101 Ssawa do przyłączenia maszyny, przyłącze 2,5”
CVA250-13-100 Ssawa szczotka, przyłącze 2,5”

40950 Zestaw do czyszczenia warsztatu

Na stronie 
Record Power 
przedstawiona 

jest pełna oferta 
akcesoriów 

odciągowych.

AKCESORIA DOSTĘPNE JAKO OPCJA

40960 Zestaw akcesoriów CamVac

W zestawie:
CVA250-10-102 Wąż elastyczny 2,5” kompletny z końowkami
DX100R63 Redukcja 4” na 2 1/2” do kroća maszynowego 4”
40700 Adapter stożkowy do elektronarzędzi do węża 63 mm
CVG170-101 Filtr papierowy, jednowarstwowy, op. 6 szt.

NOWOŚĆ

A CVA286-27-100 286 i 336 Podstawa jezdna

B CVA386-27-100 Podstawa jezdna pod model 386

C CVA486-27-100 Podstawa jezdna pod model 486

D DX100R63 Redukcja 4” na 2 ½”

E CVA250-10-102  Komplet : 2,5 m węża śr. 2,5” z końcówkami

A

B

C

E D
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Masywna podstawa przykładnicy
Masywna przykładnica jest zamontowana 
na obszernej, stalowej prowadnicy i dużym, 
żeliwnym wsporniku z mikroregulacją

Tarcza podcinająca 
Napędzana jest niezależnym silnikiem, co 
zapewnia doskonałą wydajność i niezawodność.

TS2 Wytrzymała pilarka stołowa z wózkiem przesuwnym, ramą 
prostokątną i rozsuwaną przykładnicą do cięć pod kątem
TS2 wprowadza nowy standard jakości, jeśli chodzi o kategorię mocnych i wytrzymałych pilarek stołowych przeznaczonych do cięcia zarówno płyt 
wiórowych jak i drewna litego.  Model TS2 to idealne urządzenie dla obłożonego pracą warsztatu stolarskiego, dla którego precyzja i powtarzalność 
cięcia są bardzo istotne. Duża wydajność urządzenia i solidna konstrukcja gwarantują lata niezawodnej pracy i wysoką dokładności cięcia.  Maszyna jest 
dostarczana w komplecie z dużą prostokątną  ramą, która jest przymocowana do przemysłowego wózka przesuwnego i jest trzymana od dołu przez solidne 
ramię wspierające. Długość przesuwu wózka  1200 mm sprawia, że pilarka nadaje się idealnie do cięcia poprzecznego płyt 4’ (120 cm). 
Przykładnicę teleskopową można przymocować przed lub za stołem i ustawić pod kątem, aby dostosować ją do wielu różnych rodzajów cięć. W celu uzyskania większej 
wszechstronności, zacisk do drewna i górny zacisk, umożliwiają zamocowanie drewna o nieregularnych krawędziach w odpowiedniej pozycji.
Maszyna poza główną tarczą tnącą o średnicy 315 mm wyposażona jest w agregat podcinający z własnym silnikiem, dzięki czemu można nim sterować niezależnie od piły głównej.
Przykładnica  równoległa z precyzyjną mikroregulacją jest zamontowana na solidnym stalowym drążku z dużym żeliwnym wspornikiem. Taka konstrukcja zapewnia płynny, łatwy 
przesuw, a jednocześnie umożliwia stabilne zablokowanie przykładnicy. W najdalszym położeniu przykładnica podpiera cięcie wzdłużne o długości do 900 mm w poprzek precyzyjne 
obrobionego i szlifowanego żeliwnego stołu. Mocowanie przykładnicy wzdłużnej jest wyposażone w mechanizm szybkiego zwalniania, dzięki czemu można łatwo zmienić położenie 
przykładnicy– jest to idealne rozwiązanie do cięcia, które wymaga przechylenia tarczy tnącej, co zapewnia prześwit nad przykładnicą. Wysoka jakość wykonania TS2 sprawia, że 
przykładnica wzdłużna  zawsze powraca do prawidłowego ustawienia po regulacji – eliminując ryzyko odrzutu spowodowanego przez źle ustawioną przykładnicą, która może wepchnąć 
drewno w bok tarczy tnącej. 
Wysokość i kąt zarówno tarczy tnącej jak i tarczy podcinającej są kontrolowane niezależnie za pomocą oddzielnych mechanizmów, aby zapewnić dokładne i bezpieczne pozycjonowanie, 
niezbędne do uzyskania dobrej jakości cięcia. Pokrętła służące do regulacji wysokości i kąta pochylenia tarczy mogą składać się do wewnątrz, gdy nie są używane, eliminując 
przypadkowe regulacje.

SPECYFIKACJA
Maksymalna średnica tarczy: 315 mm Obroty tarczy podcinającej: 8000 rpm Maksymalna głębokość cięcia kąt 45°: 67 mm Moc silnika P2: 2,5 kW

Średnica wew. tarczy: 30 mm Maksymalna szerokość cięcia: 900 mm Wysokość stołu od podłogi: 870 mm Moc silnika tarczy podcinającej P1: 0,75 kW

Obroty tarczy: 4500 rpm Przesuw wózka: 1200 mm Wielkość stołu głównego: 800 x 530 mm Moc silnika tarczy podcinającej P2: 0,55 kW

Średnica tarczy podcinającej: 120 mm Zakres pochylenia: 0 - 45º Wielkość stołu prawostronnego poszerzenia:  
800 x 470 mm Waga: 354 kg

Średnica wewnętrzna tarczy 
podcinającej: 20 mm Maksymalna głębokość cięcia kąt 90°: 95 mm Moc silnika P1: 3 kW Wymiary: wys.860 x szer.2030 x głęb.2550 mm

Regulacja tarczy podcinającej
Wysokość  tarczy podcinającej i jej ustawianie są 
realizowane niezależnie od tarczy piły głównej, co 
zapewnia uzyskanie precyzyjnego cięcia.

Pochylanie tarczy tnącej
Zarówno tarczę piły głównej jak i tarczę 
podcinającą można pochylić w zakresie kątów 
0-45°

Rama prostokątna 
Rama prostokątna wyposażona jest w rozsuwaną 
przykładnicę kątową, która można zablokować w 
dowolnej pozycji w zakresie kątów 0-45°.

Wytrzymały wózek przesuwny
Wózek przesuwny zapewnia wyjątkowo 
solidne oparcie jak i swobodny przesuw.

16 AMP
WYMAGANE

Dostępna w 
wersji 1- lub 
trójfazowej

46001 (jednofazowa)
46002 (trójfazowa)
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facebook.com/RecordPower twitter.com/RecordPower

instagram.com/recordpower youtube.com/RecordPowerTV

KNOW
-HOW

Zasady i Warunki
„Produkty” oznaczają Produkty sprzedawane przez Record Power zgodnie z niniejszymi warunkami;
„Record Power” to firma Record Power Limited, o numerze rejestracyjnym 4804158, z siedzibą w 
Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA, która prowadzi 
sprzedaż za pośrednictwem sieci autoryzowanych dealerów.
„Autoryzowany Dystrybutor” to wyznaczony importer dla Twojego regionu, który zazwyczaj 
prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Autoryzowanych Dealerów. Szczegóły dotyczące 
autoryzowanych dystrybutorów w poszczególnych krajach można znaleźć w instrukcji produktu lub na 
stronie www.recordpower.info;
„Autoryzowany Dealer” to sprzedawca detaliczny lub firma upoważniona do sprzedaży produktów 
Record Power użytkownikom końcowym.
1 Gwarancja 
1.1 Record Power gwarantuje, że przez okres 5 lat od daty zakupu komponentów kwalifikujących  
 się jako „Produkty” (patrz punkty 1.2.1 do 1.2.9) będą one wolne od wad spowodowanych  
 wadliwą konstrukcją lub produkcją. 
1.2  W tym okresie Record Power, jej Autoryzowany Dystrybutor lub Autoryzowany Dealer bezpłatnie  
 naprawi lub wymieni wszelkie części, które okażą się wadliwe zgodnie z paragrafem 1.1 powyżej,  
 pod warunkiem, że:
1.2.1 zastosujesz procedurę reklamacyjną określoną w punkcie 2 poniżej;
1.2.2  Record Power, nasz Autoryzowany Dystrybutor lub Autoryzowany Dealer po otrzymaniu   
 zawiadomienia o roszczeniu będzie miał zapewnioną  rozsądną możliwość zbadania produktu;
1.2.3  jeśli zostaniesz o to poproszony przez Record Power, jej Autoryzowanego Dystrybutora lub  
 Autoryzowanego Sprzedawcę, zwracasz Produkt na własny koszt do siedziby Record Power lub pod  
 inny wskazany adres należący do Autoryzowanego Dystrybutora lub Autoryzowanego Sprzedawcy  
 celem sprawdzenia Produktu;
1.2.4  jeśli dana usterka nie jest spowodowana użytkowaniem przemysłowym, przypadkowym   
 uszkodzeniem, naturalnym zużyciem, celowym uszkodzeniem, zaniedbaniem, nieprawidłowym  
 połączeniem elektrycznym, nienormalnymi warunkami pracy, nieprzestrzeganiem naszych instrukcji,  
 niewłaściwym użytkowaniem lub zmianą lub naprawą produktu bez naszej zgody;
1.2.5  produkt był używany wyłącznie w środowisku domowym, na własne potrzeby użytkownika
1.2.6  usterka nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych, takich jak ostrza, łożyska, paski napędowe  
 lub inne części zużywające się, co do których można racjonalnie oczekiwać, że będą zużywać się w  
 różnym tempie, w zależności od intensywności użytkowania (w celu uzyskania szczegółowych  
 informacji skontaktuj się z Record Power lub z lokalnym Autoryzowanym Dystrybutorem);
1.2.7  produkt nie był używany wynajmowany osobom trzecim przez Ciebie lub przez poprzedniego  
 właściciela;
1.2.8  produkt został zakupiony bezpośrednio przez Ciebie, ponieważ gwarancja z prywatnej sprzedaży nie  
 podlega przeniesieniu.
1.2.9  jeśli produkt został zakupiony od sprzedawcy detalicznego, 5-letnia gwarancja jest zbywalna i  
 rozpoczyna się w dniu pierwszego zakupu produktu, a w przypadku roszczenia w ramach niniejszej  

 gwarancji wymagany będzie dowód pierwotnej daty zakupu, aby potwierdzić czas trwania gwarancji.
2 Procedura reklamacyjna 
2.1 W pierwszej kolejności skontaktuj się z Autoryzowanym Sprzedawcą, który dostarczył Ci produkt.  
 Z naszego doświadczenia wynika, że wiele początkowych problemów z maszynami, które uważa  
 się za spowodowane wadliwymi częściami, jest faktycznie rozwiązywanych przez prawidłowe  
 ustawienie lub regulację maszyn. Dobry Autoryzowany Dealer powinien być w stanie rozwiązać  
 większość tych problemów znacznie szybciej niż rozpatrywanie reklamacji w ramach gwarancji.
2.2  Wszelkie uszkodzenia produktu skutkujące potencjalnym roszczeniem gwarancyjnym muszą być 
 zgłoszone Autoryzowanemu Dealerowi, od którego został zakupiony, w ciągu 48 godzin od  
 otrzymania.
2.3  Jeśli Autoryzowany Dealer, który dostarczył Ci Produkt, nie był w stanie spełnić Twojego zapytania,  
 wszelkie roszczenia w ramach niniejszej Gwarancji należy kierować bezpośrednio do Record Power 
 lub jej Autoryzowanego Dystrybutora (szczegóły dotyczące Autoryzowanego Dystrybutora w  
 Twoim kraju znajdują się w instrukcji lub na stronie www.recordpower.info. Sama reklamacja  
 powinna być zgłoszona w piśmie z podaniem daty i miejsca zakupu oraz krótkim wyjaśnieniem  
 problemu, który spowodował reklamację. List ten powinien następnie zostać wysłany wraz  
 z dowodem daty zakupu (najlepiej paragonem) do firmy Record Power lub jej autoryzowanego  
 dystrybutora. Jeśli podasz numer telefonu lub adres e-mail, pomoże to przyspieszyć rozpatrzenie  
 Twoich roszczeń.
2.4  Należy pamiętać, że istotne jest, aby pismo reklamacyjne dotarło do firmy Record Power lub jej  
 Autoryzowanego Dystrybutora najpóźniej ostatniego dnia niniejszej Gwarancji. Reklamacje  
 przesłanie po upływie gwarancji nie będą rozpatrywane.
3 Ograniczenie odpowiedzialności 
3.1  Dostarczamy wyłącznie produkty do użytku domowego i prywatnego. Jeśli akceptujesz fakt 

nieużywania produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży,  my nie ponosimy 
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub 
utratę możliwości biznesowych.

3.2  Niniejsza Gwarancja nie przyznaje żadnych innych praw niż wyraźnie określone powyżej i nie  
 obejmuje żadnych roszczeń z tytułu strat lub szkód wtórnych. Gwarancja jest oferowana jako  
 dodatkowa korzyść i nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta.
4   Uwaga 

Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich produktów zakupionych od 
Autoryzowanego Dealera Record Power w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej. Warunki gwarancji mogą się różnić w innych 
krajach - skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem w Twoim kraju (Dane 
Autoryzowanego Dystrybutora w Twoim kraju można znaleźć w instrukcji lub na 
stronie www.recordpower.info).

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

Seria YouTube Know-How
Frustracja często towarzyszy osobom, które stawiają pierwsze kroki w obróbce 
drewna. Z tego powodu wprowadziliśmy naszą serię filmów video na YouTube, aby 
pomóc tym osobom pozbyć się frustracji i sprawić, że obróbka drewna stanie się 
przyjemnością, którą tak naprawdę powinna być dla wszystkich. Niezależnie od tego, 
czy akurat demontujesz i czyścisz szczęki w uchwycie SC3 lub SC4, czy też wymieniasz 
noże w swojej wyrówniarko-grubościówce, zawarte na kanale yt proste wskazówki 
i porady znacznie poprawią sposób wykorzystania produktu. Przyczynią się do tego, 

będziesz spędzać wiele przyjemnych godzin poświęconych swojemu hobby - i o to w 
tym wszystkim chodzi.

Jeśli jest coś, co chciałbyś zobaczyć w tej serii, skontaktuj się z nami lub daj nam znać 
za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych. Nieustannie analizujemy 
Wasze sugestie i odpowiadamy na najpopularniejsze tematy i najbardziej przydatne 
zagadnienia.

Kliknij poniższy link, aby zobaczyć naszą aktualną pełną gamę filmów:
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Record Power Ltd Centenary House, 11 Midland Way, Barlborough Links, Chesterfield, Derbyshire S43 4XA

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

Record Power rozwija produkcję w Wielkiej Brytanii
Większość stolarzy i tokarzy kojarzy, że znana na całym świecie 
marka Record Power ma swoje korzenie w Sheffield, historycznej 
kolebce brytyjskiego przemysłu metalurgicznego.  W ostatnich 
latach Record Power zaczął rozwijać i poszerzać swoje możliwości 
produkcyjne w Wielkiej Brytanii, zaczynając od przejęcia w 2014 
marki urządzeń odciągowych CamVac. Od czasu przejęcia CamVac, 
ulepszono i usprawniono procesy produkcyjne oraz zwiększono 
moce produkcyjne. Pozwala to wymierny, idący w tysiące sztuk, 
wzrost sprzedaży tych urządzeń na całym świecie.

Niedawna znacząca inwestycja, pozwoliła na dalszą rozbudowę działu 
produkcyjnego Record Power. Nasz dział produkcji jest  obecnie największy w 
firmie - dając nam możliwość zwiększenia produkcji szerszej gamy produktów, 
co ważne - przy większej kontroli jakości i lepszej kontroli kosztów. Linia 
nowoczesnych maszyn CNC, półautomatyczna technologia wykańczania, stacje 
szlifierskie, maszyny do cięcia plazmowego i wiele innych, zwiększą elastyczność 
i możliwości wytwarzania szerokiej gamy produktów, zgodnie z dokładnymi 
specyfikacjami. Wszystko to jest oczywiście bez znaczenia bez wsparcia 
i obecności odpowiednich ludzi. Jesteśmy dumni, że aby urzeczywistniać 
nasze ambitne plany, zatrudniamy wyjątkowo utalentowanych inżynierów, 
projektantów i operatorów.

Jesteśmy dumni, że produkty z naszej  oferty narzędzi tokarskich, akcesoriów do 
tokarek i urządzeń odciągowych CamVac, są oznaczane prestiżowym znakiem Made 
in Sheffield i Made in Britain. Naszym  celem jest uzyskanie takiego znaku dla jeszcze 
większej liczby produktów.

Wzrost liczby produktów wytwarzanych w Wielkiej Brytanii jest częścią 
długoterminowej inicjatywy Record Power, mającej na celu poszerzenie portfolio 
firmy o kolejne wyjątkowe i ekskluzywne produkty. Oprócz produkowanej w Wielkiej 
Brytanii gamy narzędzi tokarskich, akcesoriów do tokarek i urządzeń odciągowych 
CamVac, ekskluzywna oferta Record Power obejmuje również serię SC - czterech 
wysokiej jakości uchwytów tokarskich i szczęk tokarskich oraz wysoko cenioną 
linię tokarek Coronet, obejmującą modele Herald, Envoy i Regent. Asortyment ten 
jest obecnie eksportowany do ponad 30 krajów, umożliwiając firmie Record Power 
znaczącą ekspansję na całym świecie, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia 
lokalnych miejsc pracy i wnosząc pozytywny wkład w przemysł wytwórczy w Wielkiej 
Brytanii. 

Agencja AMK®

61-003 Poznań, ul. Św. Wincentego 10 
T: +48 61 879 99 25
E-mail: sklep@agencja-amk.pl
www.agencja-amk.pl

YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   48YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_EN.indd   48 05/10/2021   17:3405/10/2021   17:34


	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part01
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part02
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part03
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part04
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part05
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part06
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part07
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part08
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part09
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part10
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part11
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part12
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part13
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part14
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part15
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part16
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part17
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part18
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part19
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part20
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part21
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part22
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part23
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part24
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part25
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part26
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part27
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part28
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part29
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part30
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part31
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part32
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part33
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part34
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part35
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part36
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part37
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part38
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part39
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part40
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part41
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part42
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part43
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part44
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part45
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part46
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part47
	YA_RP_10046_Winter Catalogue_2021_PL_AMK_Part48

