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Osprzęt do elektronarzędzi 

Stojak do wiertarki  
AccuDrillmate / Accudrillmate EU 
Stojak przeznaczony do pionowego oraz kątowego 
wiercenia otworów przy zachowaniu precyzji w 
odchyleniu od 90° do 45 ° na różnych powierzchniach

Przyrząd charakteryzuje się: 
Dokładnością wiercenia kątowego dzięki •	
precyzyjnej skali
Pełna kontrola na precyzją wierconych otworów•	
Konstrukcja podstawy umożliwia dokładne •	
wycentrowanie wokół okrągłych lub płaskich 
krawędzi,
Ogranicznik umożliwiający wiercenie otworów •	
na określonej głębokości
Trwała ale zarazem lekka konstrukcja•	

O S P r z ę T  D O  e l e K T r O n a r z ę D z i 

Pompa na wiertarkę
Uniwersalna pompa na 
wiertarkę zaprojektowana 
do pracy z większością 
dostępnych na rynku 
wiertarek elektrycznych 
Umożliwia łatwe i szybkie 
przepompowanie wody z 
basenów, małych zbiorników 
wodny, przydomowych 
oczek.

Maksymalny moment •	
obrotowy: 2800 obr/min
idealne rozwiązanie •	
do odprowadzania 
wody z małych stawów, 
zbiorników wodnych, 
małych basenów, 
zalanych piwnic
Trzpień pasujący do •	
większości dostępnych 
na rynku wiertarek
Przepustowość pompy: •	
3000l na godzinę

Przyrząd wiertarski 
Drill90 Pro
Przyrząd Drill90 Pro do 
łatwy w użyciu i wykonany 
z solidnych materiałów 
przyrząd wiertarski 
zapewniający precyzję oraz 
stabilność wiertarki stołowej 
przy wykorzystaniu wiertarki 
ręcznej i dostęp na normalnie 
niedostępnych zakamarków
Cechy:

Wielopozycyjny uchwyt•	
Metalowe bez kluczowe •	
wrzeciono
Metalowa obudowa•	
Wyjmowany uchwyt do •	
ciasnych przestrzeni
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Osprzęt do elektronarzędzi 

Przyrząd wiertarski 
Drill90 Plus
Przyrząd do wiercenia 
kątowego umożliwiający 
dostęp do nawet najbardziej 
niedostępnych miejsc. 

nowy wygląd i •	
unowocześniona 
konstrukcja
Chwyt bez kluczowy•	
Możliwość stosowania z •	
oburęcznym chwytem 
lub bez
Sześciokątna końcówka •	
przyrządu umożliwiająca 
montaż niemal w 
każdym urządzeniu
Wykorzystanie lekkich i •	
trwałych materiałów

O S P r z ę T  D O  e l e K T r O n a r z ę D z i 

Drive90 Plus
nowy ulepszony, trwały 
i kompaktowy przyrząd 
do wiercenia kątowego. 
Charakteryzuje się:

Przygotowany do •	
wiercenia udarowego
elegancka i lekka •	
konstrukcja
Pozwala dostać się w •	
naprawdę wąskie miejsca
ergonomiczny i •	
wygodny uchwyt 
zapewnia stabilność przy 
użytkowaniu
Przyrząd zawiera •	
magnetyczny uchwyt 
sześciokątny
Chwyt sześciokątny •	
dostosowany do 
większości wiertarek, 
wkrętarek

Orbiter
nowoczesny uniwersalny 
uchwyt wiertarski 
umożliwiający wiercenie w 
najbardziej niedostępnych 
zakamarkach pod dowolnym 
kątem.
Charakteryzuje się:

nowa konstrukcja •	
umożliwiająca swobodny 
obrót przyrządem o 360°
zespół przekładni •	
umożliwiający ustawianie 
wiertła niemal pod 
dowolnym kątem
Miękki chwyt z •	
wbudowanym 
przyciskiem blokującym/
zwalniającym
Wrzeciono przyrządu •	
z mocowaniem bez 
kluczowym pozwalające 
na mocowanie narzędzi 
o różnych chwytach
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Narzędzia do połączeń kołkowych

n a r z ę D z i a  D O  P O ł ąC z e ń  KO ł KO W yC h

Zestaw do połączeń 
kołkowych  
z przyrządem JointMate
JointMate to łatwy w użyciu 
przyrząd umożlwiający 
przygotowanie otworów 
do połączeń kołkowych z 
zachowaniem precyzyjnego 
rozstawu między nimi. 
Zestaw zawiera:

Przyrząd JoinMate•	
Klej do drewna•	
zestaw kołków•	
Wiertła wraz z •	
ogranicznikami 
głębokości wiercenia
Kołki centrujące•	

Szablon do wiercenia 
otworów pod półki 
Cabinet Mate
najnowsze rozwiązanie dla 
producentów mebli. łatwy 
w użyciu przyrząd Cabinet 
mate pozwala na wiercenie 
otworów przeznaczonych 
na podstawy półek z 
zachowaniem identycznego 
rozstawu między nimi. 
Zalety:

zawiera dwa kołki •	
blokujące oraz kołek 
samocentrujący
Pozwala na wiercenie 11 •	
otworów w rzędzie przy 
pojedynczej konfiguracji
Wbudowany schowek na •	
kołek oraz wiertło
Do wiercenia otworów •	
w szafach, szafkach 
kuchennych, komodach

Przyrząd do połączeń 
kołkowych JointPro
JointMate to łatwy w użyciu 
przyrząd umożlwiający 
przygotowanie otworów 
do połączeń kołkowych z 
zachowaniem precyzyjnego 
rozstawu między nimi.

Przyrząd do połączeń 
kołkowych JointMate
JointMate to przyrząd służący 
do precyzyjnego wiercenia 
otworów do mocowania 
kołków. Dzięki jednemu 
prostemu ustawieniu można 
szybko wywiercić do 6 dopa-
sowanych otworów w dwóch 
płytach.zestaw zawiera cztery 
wymienne bloki.
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Tworzenie znaków

T W O r z e n i e  z n a Kó W

Przyrząd do wycinania okręgów
Przyrząd umożliwiający wycinanie okręgów o średnicy od 38 
mm do 130 cm.

Pantograf PRO
Przyrząd umożliwiający rozbudowane projektowanie i 
wycinanie obrazów oraz dowolnych oznaczeń.
Funkcje

System Turnlock•	
Minimalna ilość czynności montażowych•	
3 końcówki rylca•	
3 końcówki frezujące•	
instrukcje dotyczące konfiguracji płyty•	

Mały obwód cyrkla:
Cięcie okręgów od 38 mm •	
do 300 mm
Pasuje do podstawy okręgu•	
Duża skala dla łatwego •	
odczytu

Duży obwód cyrkla:
cięcie okręgów od 25 cm •	
do 130 cm
lepszy odczyt skali•	
lepszy środek obrotu•	

Podstawa przesuwna:
Stabilizuje frezarkę w czasie •	
wycinania każdej krawędzi

Zestaw zawiera:
Płytę podstawy Turnlock•	
Mały okrąg cyrkla ze skalą•	
listwę aluminiową•	
Prostą końcówkę frezarki•	
Tuleje do centrowania płyty •	
podstawy
Sprzęt do montażu płyty •	
podstawy
Wkręt do mocowania •	
małych cyrkli drążkowych
Podstawę przesuwną•	
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Grzebień dociskowy 
stolarski
Przyrząd pozwalający docisnąć 
oraz przesuwać cięty element 
eliminując możliwość zranienia

Narzędzia pomiarowe / Artykuły ochronne

n a r z ę D z i a  P O M i a r O W e  /  a r T y K U ły  O C h r O n n e :

Głębokościomierz

łatwy w użyciu przyrząd do pomiaru głębokości oraz 
prawidłowego ustawienia narzędzi do frezowania, cięcia 
na odpowiedniej głębokości. zawiera trwałą skalę zarówno 
metryczną jak i calową. 

Kątomierz składany

Przyrząd przeznaczony do wyznaczania kątów przy precyzyjnych 
pracach stolarskich
Cechy:

Pozwala wyznaczyć kąt pomiędzy dwoma powierzchniami, •	
działa zarówno przy wewnętrznych jak i zewnętrznych 
narożach
automatycznie dzieli kąty na pół do ustawień piły ukosowej•	
Dźwignia blokująca pozycję z wyznaczonym kątem•	

Kątownik uniwersalny 
300x200 mm
Kątownik stosowany jest 
zarówno podczas prac 
remontowych, jak też 
warsztatowych, ponieważ 
umożliwia dokładne 
odczytywanie wartości kątów 
narożników. Cechuje się 
długotrwałą żywotnością, 
gdyż jest odporny na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Możesz wykorzystać go w 
czasie mocowania płytek 
lub wykonywania mebli 
ogrodowych.

Kątownik uniwersalny 
500x280 mm
Kątownik stosowany jest 
zarówno podczas prac re-
montowych, jak też warszta-
towych, ponieważ umożliwia 
dokładne odczytywanie 
wartości kątów narożników. 
Cechuje się długotrwałą 
żywotnością, gdyż jest 
odporny na uszkodzenia 
mechaniczne. Możesz wyko-
rzystać go w czasie mocowa-
nia płytek lub wykonywania 
mebli ogrodowych.

Grzebień dociskowy 
stolarski D/T
Przyrząd pozwalający doci-
snąć oraz przesuwać cięty 
element eliminując możli-
wość zranienia na jeszcze 
większej powierzchni.
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a KC e S O r i a

Akcesoria

Frez do kołków
zestaw trzech frezów do wykonywania otworów do mocowania 
kołków w wymiarze: 6,35 mm, 9,5mm, 12,7mm

Obcinak do laminatów
Cechy:

Wykorzystuje standardowe żyletki dla łatwiej wymiany. nie •	
wymaga stosowania specjalnych ostrzy
ergonomiczny kształt pozwala na pewny chwyt i łatwą •	
kontrolę ostrza podczas przycinania krawędzi nadmiaru 
laminatu
Sprawdza się przy wycinaniu prostych i zaokrąglonych •	
krawędzi.
Możliwość cięcia z obu stron urządzenia•	

Zacisk stolarski
zacisk stolarski znajdujący zastosowanie przy współpracy z 
pozostałymi produktami Milescraft. 
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Akcesoria

a KC e S O r i a

Podstawki antypoślizgowe
nie pozwól aby twój obrabiany element ślizgał się po stole. 
Stabilność na każdej powierzchni bez zacisków.
Zalety:

antypoślizgowy materiał zapobiega ślizganiu przy •	
malowaniu, cięciu, frezowaniu, szlifowaniu
Podstawki podnoszą element ponad powierzchnię •	
roboczą umożliwiając pełen dostęp podczas pracy

Uchwyt szlifierski Sand Devil
lekki i wygodny uchwyt do szlifowania Sand Devil pozwa-
lający na trwałe zamocowanie papieru ściernego a następ-
nie w wygodny sposób szlifowanie dowolnej powierzchni

W W W. fM K 24. P l
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a KC e S O r i a

Akcesoria

Prowadnica wiertarska DrillBlock

Wierć otwory prosto zawsze i wszędzie
Zalety:

lekki, ale trwały blok wiertniczy pozwalający dokładnie •	
wiercić otwory prostopadle do każdej powierzchni w 
materiałach takich jak: szkło, metal, drewno, płytki
Przystosowany do wiercenia otworów o •	
najpopularniejszych rozmiarach
rowek w kształcie litery V umożliwia wiercenie na rogach •	
oraz okrągłych powierzchniach
Podkładki zapobiegające ślizganiu się uchwytu podczas •	
wiercenia na śliskich powierzchniach

Kieszonkowy przyrząd 
wiertarski Pocket Jig
Kieszonkowy i łatwy w użyciu 
przyrząd do wiercenia pod 
kątem 
Zestaw zawiera:

Wzornik otworów •	
przelotowych
Wiertło•	
Bit z końcówką T•	
Ogranicznik głębokości •	
wiercenia
Klucz imbusowy•	

Zestaw wiertarski 
PocketJig
Kieszonkowy i łatwy w użyciu 
przyrząd do wiercenia pod 
kątem 
Zestaw zawiera:

Wzornik wiercenia•	
Szybkozłącze•	
60 szt. śrub•	
Ogranicznik głębokości •	
wiercenia
Wiertło•	
Bit z końcówką T•	
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Akcesoria

a KC e S O r i a

Ergonomicznych chwyt
Chwyt typu T umożliwiający pracę z dowolnymi •	
akcesoriami o końcówkach sześciokątnych
Odłączana końcówka pasujących do większości •	
wiertarek, wkrętarek,

Przyrząd do mocowania haków.
Przyrząd typu dwa w jednym umożliwiający montaż 
haków ręcznie lub przy pomocy wiertarki.
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katalog 2017 narzedzia.indd   10 2017-08-30   09:23:25



a KC e S O r i a

Akcesoria

Zestaw wierteł z ogra-
nicznikami głębokości
zestaw wierteł składający się 
z trzech wierteł oraz trzech 
ograniczników głębokości 
wiercenia

Bit do wiercenie otwo-
rów do mocowania półek
Bit pozwalający na wiercenie 
dokładnie wyśrodkowanych 
otworów odo mocowania 
półek. 
Zestaw zawiera:

Wiertło samocentrujące •	
5mm
Tuleja prowadząca •	
umożliwiająca precy-
zyjne i powtarzalne 
wiercenie
Śruby punktowe hSS•	

Ogranicznik głębokości wiercenia 6/8/10 mm 3 szt. 

Ogranicznik głębokości wiercenia służy do wykonywania 
równej wielkości otworów do montażu kołków rozporowych. 
Produkt został wykonany z mocnej stali narzędziowej. łatwość 
montażu skraca czas potrzebny na wykonanie zaplanowanych 
prac. Ogranicznik jest przeznaczony do stosowania z wiertłami 
do drewna. Produkt pozwala na uzyskanie trwałych łączeń 
elementów drewnianych

Ogranicznik głębokości wiercenia 6 szt. 

Ogranicznik głębokości wiercenia służy do wykonywania 
równej wielkości otworów do montażu kołków rozporowych. 
Produkt został wykonany z mocnej stali narzędziowej. łatwość 
montażu skraca czas potrzebny na wykonanie zaplanowanych 
prac. Ogranicznik jest przeznaczony do stosowania z wiertłami 
do drewna. Produkt pozwala na uzyskanie trwałych łączeń 
elementów drewnianych.

Wiertła z pogłębiaczem
zestaw 4 wierteł z 
pogłębiaczami umożliwiające 
ostrzenie otworów 
pilotażowych z jednoczesnym 
pogłębianiem
Cechy:

Specjalnie •	
zaprojektowana tuleja, 
odbojnica,
Standardowa •	
sześciokątna końcówka 
pasująca do większości 
wiertarek, wkrętarek
zestaw składa się z •	
czterech końcówek 
do wiercenia otworów 
pilotażowych

Wiertła do metalu  
Milescraft
zestaw 5 krótkich wierteł do 
metalu umożliwiający dostęp 
do ciasnych powierzchni

Wiertła do drewna 
Milescraft
zestaw wierteł do drewna 
umożliwiający dostęp do 
ciasnych powierzchni
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