
Osprzęt do wielofunkcyjnych 
urządzeń oscylacyjnych 
 
Nowe produkty -  



Rynek i użytkownicy  
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Od momentu pojawienia się na rynku, wielofunkcyjne  
urządzenia oscylacyjne zajmują na nim istotną 
pozycję. 
Obecnie w sprzedaży pojawia się coraz więcej 
producentów, rodzajów oferowanych maszyn oraz 
osprzętu o różnym zastosowaniu. 

Z wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych chętnie  
korzystają zarówno majsterkowicze jak i 
profesjonaliści. 
Majsterkowicze wykorzystują je jako wszechstronne 
narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu do 
wykonywania projektów różnego rodzaju – do cięcia, 
szlifowania, skrobania. 
Profesjonaliści używają wielofunkcyjnych urządzeń 
oscylacyjnych do wykonywania bardziej 
wymagających zadań, takich jak praca w miejscach 
trudnodostępnych, szlifowanie w narożnikach lub 
wycinanie niewielkich kształtów w drewnie.  



Nowości od wolfcraft 

Tym samym oferujemy szeroką gamę 
osprzętu  najwyższej jakości z 
mocowaniem typu Starlock odpowiedniego 
do większości zastosowań:  

• Pracy w miejscach trudnodostępnych 

• Szlifowania dużych powierzchni  

• Skrobania trudnych do usunięcia 
materiałów 

• Cięcia: 

• materiałów o nietypowych   

     kształtach 

• materiałów okrągłych  

• po krzywej 

• dokładnego cięcia 

Dzięki ścisłej współpracy z wiodącym producentem osprzętu tego 
typu, wolfcraft oferuje osprzęt najwyższej jakości, wyprodukowany w 
Niemczech, co sprawia, że zastosowanie wielofunkcyjnego 
narzędzia oscylacyjnego  jest wyjątkowo łatwe  i zapewnia 
najbardziej optymalne rezultaty. 
  
Tym sposobem oferujemy użytkownikom  pomocne 
rozwiązania.  

Z myślą o tym, aby każdy majsterkowicz oraz 
profesjonalista znaleźli odpowiedni osprzęt do 
posiadanego elektronarzędzia, postanowiliśmy 
wyposażyć nasz osprzęt do wielofunkcyjnych 
urządzeń oscylacyjnych w mocowanie typu  
Starlock. 

Akcesoria o tym typie mocowania pasują do 
wszystkich elektronarzędzi posiadających 
oznaczenie "Starlock”. 



Nowości: Brzeszczoty 
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Brzeszczot EXPERT, HCS 
Do wykonywania małych wycięć w miękkim drewnie i laminacie 
• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego przenoszenia 

siły 
• mocny i wytrzymały 
• materiał: HCS 
• głębokość cięcia: 35 mm 
• odpowiedni do drewna, płyt wiórowych, paneli                     

laminowanych, parkietu, tworzywa  sztucznego  

Brzeszczot EXPERT, BIM, uzębienie: typ japoński 
Do cięć wgłębnych i wzdłużnych oraz skracania 
• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego przenoszenia 

siły 
• materiał: BiM 
• wersja uzębienia: ząb japoński 
• głębokość cięcia: 35 mm 
• odpowiedni do drewna, paneli laminowanych, parkietu 

płyt wiórowych pokrytych tworzywem, tworzywa sztucznego 
 

Brzeszczot EXPERT, BIM 
 Do cięć wgłębnych i wzdłużnych oraz skracania 
• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego 

przenoszenia siły 
• mocny i wytrzymały 
• materiał: BiM 
• głębokość cięcia: 10 / 28 / 44 / 50 mm 
• odpowiedni do drewna, drewna z gwoździami,                             

metali nieżelaznych, płyt kartonowo                               -
gipsowych, tworzywa sztucznego 

Nr Art. Opis EAN Op. 
Zb. 

4238000 1 brzeszczot EXPERT, HCS, 35mm  4006885423800 3 

4239000 1 brzeszczot EXPERT, BIM, 35 mm, uzębienie: typ japoński 4006885423909 3 

4240000 1 brzeszczot EXPERT, BIM, 10 mm 4006885424005 3 

4241000 1 brzeszczot EXPERT, BIM, 28 mm 4006885424104 3 

4242000 1 brzeszczot EXPERT, BIM, 44 mm 4006885424203 3 

4243000 1 brzeszczot EXPERT, BIM, 50 mm 4006885424302 3 



Nowości: Brzeszczoty segmentowe 
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Brzeszczot segmentowy EXPERT, HSS 
 

Odpowiedni szczególnie do wycinania starych okien 

• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego   
przenoszenia siły 

• mocny i wytrzymały 
• segmentacja pozwala na precyzyjne wykonanie                   

cięć pod właściwym kątem 
• materiał: HSS 
• głębokość cięcia: 20 mm 
• Ø 85 mm  
• odpowiedni do: drewna,  płyt kartonowo-gipsowych, 

tworzywa sztucznego, metali nieżelaznych 
 

Brzeszczot segmentowy EXPERT, HM   
Do usuwania uszkodzonych fug 

• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego        
przenoszenia siły 

• segmentacja pozwala na precyzyjne wykonanie                          
cięć pod właściwym kątem 

• materiał: z nasypem z węglików spiekanych 
• głębokość cięcia: 20 mm 
• Ø 75 mm 
• odpowiedni do: betonu komórkowego,                                              

fugi cementowej, pozostałości po zaprawie 

Nr Art. Opis EAN Op. 
Zb. 

4244000 1 brzeszczot segmentowy EXPERT,  HSS, 4006885424401 3 

4245000 1 brzeszczot segmentowy EXPERT, HM  4006885424500 3 



Nowości: Szlifowanie i skrobanie 
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Trójkątny tarnik EXPERT  
Szczególnie przydatny podczas wymiany płytek 
• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego               

przenoszenia siły 
• idealny do prac w miejscach trudnodostępnych 
• materiał: z nasypem z węglików spiekanych 
• wymiary narożnika: 80 mm 
• wersja: trójkątny  
• odpowiedni do: fasad, betonu, kamienia, pozostałości po 

zaprawie , fug cementowych, mas szpachlowych, drewna 

Trójkątny dysk szlifierski EXPERT 
Do szlifowania w narożnikach i wnękach 

• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego                                     
przenoszenia siły 

• z systemem mocowania na rzep dla szybkiej wymiany                         
nakładek ściernych 

• do nakładek ściernych 95 mm 
• idealny do szlifowania w narożnikach i wnękach 
• wymiary narożnika: 95 mm 
• wersja: trójkątny 

Szpachelka EXPERT 
Do usuwania/zeskrobywania ciągliwych materiałów 

• z mocowaniem typu Starlock dla optymalnego  
przenoszenia siły 

• krótka wersja dla lepszej kontroli podczas pracy  
• materiał: HCS 
• odpowiednia do usuwania pozostałości po substancjach 

klejących do płytek i  wykładzin, podkładów ochronnych, 
wykładzin, starej farby 

• szerokość pracy: 52 mm 

Nr Art. Opis EAN Op. Zb. 

4246000 1 trójkątny tarnik EXPERT  4006885424609 3 

4247000 1 trójkątny dysk szlifierski EXPERT 4006885424708 3 

4249000 1 szpachelka EXPERT 4006885424906 3 



wolfcraft GmbH 
Wolffstraße 1 
56746 KEMPENICH 
GERMANY 
 
Service Hotline: +49 2655 51 - 280 
Telefax:  +49 2655 502 - 180 
Mail:   customerservice@wolfcraft.com 
 
Technical Service 
Telefax:  +49 2655 502 - 080 
Mail:   technical.service@wolfcraft.com 
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