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>>Narzędzia tnące i skrawające
PIŁY

piły tarczowe

piły kątowe

piły do metalu

piły grzbietnice

piły włosowe

piły kabłąkowe

piły płatnice

piły do drewna

piły otwornice

Wszystkie piły w naszym asortymencie charakteryzują się wysoką
jakością wykonania i trwałością. W zależności od przeznaczenia
posiadają odmienną budowę oraz typ brzeszczotu.
W ofercie również:
piły elektryczne -> str. 2

piły ogrodnicze -> str. 35

piły ramowe
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GWINTOWNIKI
§gwintowniki ręczne M3 - M20 (również dla gwintu drobnozwojowego)
§gwintowniki maszynowe M3 - M12, gwintowniki maszynowe HSS M3 - M12
§gwintowniki calowe
§pokrętła do gwintowników, pokrętła z grzechotką do gwintowników

NARZYNKI
§narzynki M2 - M24
§narzynki gwint drobnozwojowy M2 - M24
§oprawki do narzynek
§dostępne na sztuki lub w kompletach (również z gwintownikami)

FREZY
§frezy do drewna
§różne kształty oraz rozmiary
§dostępne na sztuki lub w zestawach
§w sprzedaży elektryczne frezarki do drewna -> str. 1

BRZESZCZOTY
§do drewna, do drewna suchego, do drewna mokrego
§do metalu
TAŚMY
TEFLONOWE
do plastiku,
do terakoty, do glazury, do kamienia, do laminatu
§
§brzeszczoty maszynowe

WYCINARKI, WYRZYNARKI
§wycinarki do glazury, do drewna, wycinarki z osłoną lub bez osłony
§wyrzynarki ręczne hartowane 7-częściowe
§wyrzynarki akumulatorowe o różnej mocy
§wyrzynarki elektryczne

OTWORNICE
§otwornice do drewna, do metalu, bi-metalowe
§piły otwornice
§różne rozmiary
§wyroby różnych producentów

PILARKI
§pilarki elektryczne do drewna, pilarki poprzeczne do drewna, pilarki stołowe do

drewna
§pilarki elektryczne tarczowe z laserem
§pilarki spalinowe łańcuchowe
§podstawy do pilarek, stojaki do pilarek
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TARCZE DO CIĘCIA
Oferujemy pełen asortyment tarcz do cięcia. Wyroby różnych
producentów dostępne w pełnej gamie rozmiarów. Dostępne tarcze:
?
?
?

do drewna
do stali
do betonu

?
?
?

uniwersalne
diamentowe
ceramika

?
?

bakielitowe
łańcuchowe

WIERTŁA

Oferujemy pełen asortyment wierteł:
uniwersalne

do drewna:
zwykłe
łopatkowe
świder
puszkowe

do metalu:
 zwykłe
 kobaltowe
 tytanowe
 wielostopniowe
 HSS, Co-HSS
 NWKA
 NWKB
 NWKC
Wyroby różnych producentów.

do muru, do betonu:
zwykłe
koronowe
diamentowe
SDS+
SDSmax

NOŻE, OSTRZA
§noże do szkła, do tapet, myśliwskie, monterskie, wędkarskie, noże sierpaki
§noże z ostrzem stałym, chowanym, łamanym, trapezowym
§noże wielofunkcyjne
§różne wielkości

SKRZYNKI UCIOSOWE
§skrzynki uciosowe plastikowe, wykonane z wytrzymałego materiału
§skrzynki uciosowe drewniane
§różne rozmiary
§sprzedawane solo lub w zestawach: skrzynka uciosowa + piła

WYKRĘTAKI
§wykrętaki do zerwanych śrub
M3 - M24TEFLONOWE
§TAŚMY
§dostępne również w zestawach z wiertłami

Niniejszy informator nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa zastrzeżone, powielanie w jakiejkolwiek postaci w całości lub w części bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
firmy Nycz Intertrade Sp. z o.o. zabronione. Wszystkie nazwy, loga oraz znaki firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
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