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Przenośna przystawka 
wspomagająca wiercenie           
wiertłami FORSTNERA 



  
    

Podczas wykonywania wielu projektów wiercenie  wiertłami 
Forstnera wymaga wyjątkowo wysokiej precyzji, ponieważ 
decydujące znaczenie ma w tym przypadku kąt przyłożenia 
wiertła i głębokość wiercenia.  

Opracowując przenośną przystawkę wspomagającą 
wiercenie wiertłami Forstera firma wolfcraft wprowadza 
rozwiązanie w zakresie standardowych wierteł, które 
umożliwia użytkownikowi uzyskanie optymalnych rezultatów 
w pewny i łatwy sposób. 

  

Dzięki przystawce uzyskamy dokładny kąt wiercenia 
90° oraz  wysoką precyzję wiercenia wiertłami  
Forstnera i wiertłami cylindrycznymi.  

Podkładka antypoślizgowa w spodniej części 
przystawki, zapewnia jej stabilność co ułatwia 
dokładne prowadzenie wiertła pod wymaganym 
kątem.  

Linie centrująca  z każdej z 4 stron 
oraz ogranicznik boczny ułatwiają 
prawidłowe wiercenie w jednej linii.   

90°  

Wpust V zapewnia stabilne wiercenie 
w rurach, belkach i drewnie okrągłym. 

Podczas prac wymagających mocowania 
przystawka może być w łatwy sposób 
zamocowana ściskami.  

Dodatkowo:  

Z tej przenośnej przystawki można 
również korzystać podczas wiercenia  
wieloma wiertłami o standardowych 
średnicach oraz z wykorzystaniem 
uchwytów do końcówek. 

. Przenośna przystawka wspomagająca wiercenie   



Ogranicznik boczny  
Podkładki 
antypoślizgowe  

Otwór dla obserwacji narzędzia i 
bezpiecznej pracy  

. Opis 

Duże powierzchnie do mocowania 
prowadnicy do obrabianego 
materiału ściskami 

Tuleje prowadzące do wierteł o średnicy 
8, 10 i 12 mm   

Oznaczenia boczne do wierceń 
seryjnych Z wpustem V do 

wiercenia w rurach 
oraz krawędziakach 
i drewnie okrągłym 

Przyłącze do adaptera z 
wężem do odprowadzania 
pyłu/wiórów 

Opcjonalny osprzęt do przenośnej 
przystawki wspomagająca wiercenie 

. Akcesoria 

Adapter z wężem do odprowadzenia 
pyłu/wiórów  (4682000)  
do odprowadzenia pyłu i drobnych wiórów 
podczas wiercenia i pogłębiania 

Zestaw ograniczników 
głębokości (4681000)  

Do wiercenia o ograniczonej 
głębokości  wiertłami  o 
trzpieniu 8, 10 i 12 mm  

Nr Art. Opis 
EAN  4006885… Op. Zb. 

4686000 1 przenośna przystawka wspomagająca wiercenie wiertłami cylindrycznymi i     
   FORSTNERA oraz do uchwytów do końcówek 

468603  1 

4682000 1 adapter z wężem do odprowadzenia pyłu/wiórów 468207  1 

4681000 3 x ograniczniki głębokości wiercenia 468108  1 

Ergonomiczne uchwyty 
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Wolffstraße 1  
56746 Kempenich  
Germany  

Customer Service  
Tel: 0049 (0) 2655 51 280  
Fax: 0049 (0) 2655 51 180  
E-Mail: customerservice@wolfcraft.com  

Technical Support  
Fax: 0049 (0) 2655 502 080  
E-Mail: technical.service@wolfcraft.com  
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