
ÚJDONSÁGOK 
2020 ŐSZ
ÉRVÉNYES 2020.11.18-TÓL



2020 ŐSZ ÚJDONSÁGOK
Érvényes 2020.11.18-tólA DINOCOOP Kft. a WOLFCRAFT magyarországi képviselete

Dekopírfűrészlap 2db HCS T 130mm konyhapultokhoz

WO_2324000_1 4006885232402 - 82029980

Szúrófűrészlap HCS, T-befogású, elsősorban konyhapultok vágásához 30 - 60 mm anyagvastagságig.
Tiszta, finom vágást biztosít mindkét oldalon és a munkalap színén és hátoldalán is.

Letörhető fekete penge, 9 mm, műanyag dobozban, 5 db

WO_4207100_1 4006885420717 - 82119400

5 db fekete, extra éles letörhető, 13 szegmenses, 9 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 9
mm-es letörhető pengét használó késben használható.

Letörhető fekete penge, 18 mm, műanyag dobozban, 5 db

WO_4208100_1 4006885420816 - 82119400

5 db fekete, extra éles letörhető, 13 szegmenses, 18 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt
18 mm-es letörhető pengét használó késben használható.

Merülőfűrészlap Expert, 32 mm, HM TiN, egyenes, rezgőkéses gépekhez, Starlock

WO_4251000_1 4006885425101 - 82029980

Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban alumínium és nemesacél vágására, valamint erősített
csavarok fejezésére alkalmas. Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 30
mm, vágási szélesség 32 mm. Keményacél penge TiN bevonattal a hosszabb élettartamért.

Merülőfűrészlap Expert, 35 mm, BiM, egyenes, rezgőkéses gépekhez, Starlock

WO_4252000_1 4006885425200 - 82029980

Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban fa, műanyag, gipszkarton és szegelt fa vágására
alkalmas. Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 40 mm, vágási szélesség
35 mm. BiM penge a hosszabb élettartamért, keskenyített forma az ideális vágási sebességért és
spénelvezetésért.

Merülőfűrészlap Expert, 20 mm, BiM, egyenes, rezgőkéses gépekhez, Starlock

WO_4253000_1 4006885425309 - 82029980

Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban műanyag, gipszkarton és szegelt fa vágására alkalmas.
Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 40 mm, vágási szélesség 20 mm.
BiM penge a hosszabb élettartamért. Szűkített fogazású a jobb merülő vágáshoz, keskenyített alakú a
kisebb kivágások készítéséhez.
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Merülőfűrészlap Expert, 65 mm, HCS, konvex, rezgőkéses gépekhez, Starlock

WO_4255000_1 4006885425507 - 82029920

Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban fa, műanyag és gipszkarton vágására alkalmas.
Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 40 mm, vágási szélesség 65 mm.
HCS penge szűkített fogazással és konvex pengeéllel a jobb merülő vágáshoz és a tiszta vágási felszínhez
- ideális a hosszú, egyenes vágások készítéséhez. Alakja segíti a gyorsabb vágást és a jobb
spénelvezetést.

Letörhető penge, 9 mm, műanyag dobozban, 10 db

WO_4302000_1 4006885430204 - 82119400

10 db letörhető, 13 szegmenses, 9 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 9 mm-es letörhető
pengét használó késben használható.

Letörhető penge, 18 mm, műanyag dobozban, 10 db

WO_4303000_1 4006885430303 - 82119400

10 db letörhető, 13 szegmenses, 18 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 18 mm-es
letörhető pengét használó késben használható.

Letörhető pengés kés, 9 mm, fekete pengés, fémházas, csomagolás nélküli

WO_4305100_1 4006885430518 - 82119300

Letörhető pengés kés elsősorban papír, karton, parafa vágásához. A kés robusztus háza cinkspiáter
öntvényből készült. A 9 mm-es különlegesen éles fekete penge gyorsan, szerszámok nélkül cserélhető. A
kés más 9 mm-es pengékkel is használható. Csomagolás nélküli változat.

Letörhető pengés kés, 18 mm, fekete pengés, fémházas, csomagolás nélküli

WO_4306100_1 4006885430617 - 82119300

Letörhető pengés kés elsősorban papír, karton, parafa vágásához. A kés robusztus háza cinkspiáter
öntvényből készült. A 18 mm-es különlegesen éles fekete penge gyorsan, szerszámok nélkül cserélhető. A
kés más 18 mm-es pengékkel is használható. Csomagolás nélküli változat.

Forgó gömbráspoly Ø30mm, fúrógéphez

WO_4389000_1 4006885438903 - 82079099

A gömbráspoly fa- és szigeteléslemezek megmunkálására alkalmas kiegészítő fúrógépekhez. Anyaga
szerszámacél, szára Ø8.5 mm, a ráspoly mérete Ø30mm, munkamagasság 27 mm, max. forgási sebesség
3000 RPM.
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Zárt védőszemüveg, gyermekeknek

WO_4812000_1 4006885481206 - 90049010

A gyermekeknek készült védőszemüveg védelmet nyújt a mechanikus veszélyekkel szemben. Szellőző
perforációval a párásodás ellen, állítható gumipánttal a biztos tartásért és a kényelmes viseletért. Megfelel
az EN 166:2001 szabványnak.

Fültok kék, gyermekeknek, -26 dB

WO_4813000_1 4006885481305 - 39269097

A gyermekeknek készült fültok véd a környezeti zajoktól. Kemény műanyag fültok kagylók puha műanyag
párnával, kényelmes fejpánttal, gyermekekhez igazított méretben. A fültok állítható és összecsukható. Kék
színben. Zajcsillapítási paraméterei: SNR -26 dB, H -30 dB, M -23 dB, L -15 dB. Megfelel az EN 352-1
szabványnak.

Fültok rózsaszín, gyermekeknek, -26 dB

WO_4814000_1 4006885481404 - 39269097

A gyermekeknek készült fültok véd a környezeti zajoktól. Kemény műanyag fültok kagylók puha műanyag
párnával, kényelmes fejpánttal, gyermekekhez igazított méretben. A fültok állítható és összecsukható.
Rózsaszín kiveitel. Zajcsillapítási paraméterei: SNR -26 dB, H -30 dB, M -23 dB, L -15 dB. Megfelel az EN
352-1 szabványnak.

Védősisak imitáció gyrekeknek (játék)

WO_4815000_1 4006885481503 - 39269097

A játék védősisak autentikus másolata az igazi védősisakoknak állítható fejtámasszal, csekély súllyal,
sárga színben. Ajánlott 3 éves kortól. A termék egy játék, nem minősül személyi védőfelszerelésnek,
védelmi funkciót nem lát el.

Füldugó, műanyag nyakpántos, -24 dB

WO_4873000_1 4006885487307 - 39269097

A többször használható füldugó véd a környezeti zajoktól; elsősorban munkagépek és elektromos
szerszámok üzemeltetéséhez ajánlott. Termoplasztikus, lamellás kialakítású füldugók puha műanyag
nyakpánton. Zajcsillapítási paraméterei: SNR -24 dB, H -27 dB, M -20 dB, L -19 dB. Megfelel az EN 352-2
szabványnak.

Porvédőmaszk FFP1

WO_4911000_1 4006885491106 - 63079098

Finomporszűrő nem mérgező részecskék ellen, FFP1 NR D besorolás szerint. Az FFP1 szűrőosztályba
tartozó maszk megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak, és az EU 2016/425 egyéni
védőeszközökről szóló rendeletének. Dolomitpor-lerakódási teszt szerint bevizsgálva (D). Félbehajtható,
szorosan simuló szűrőszövet, formázható orr-tartóelem. Innovatív szűrőtechnológia a csökkentett légzési
ellenállásért.
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Porvédőmaszk FFP2

WO_4912000_1 4006885491205 - 63079098

Finomporszűrő egészségre ártalmas részecskék ellen, FFP2 NR D besorolás szerint. Az FFP2
szűrőosztályba tartozó maszk megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak, és az EU 2016/425
egyéni védőeszközökről szóló rendeletének. Dolomitpor-lerakódási teszt szerint bevizsgálva (D).
Félbehajtható, szorosan simuló szűrőszövet, formázható orr-tartóelem. Innovatív szűrőtechnológia a
csökkentett légzési ellenállásért.

Porvédőmaszk FFP3V szelepes

WO_4913000_1 4006885491304 - 63079098

Finomporszűrő egészségre káros részecskék és kórokozók ellen, FFP3 V NR besorolás szerint. Az FFP3
szűrőosztályba tartozó maszk megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak, és az EU 2016/425
egyéni védőeszközökről szóló rendeletének. Félbehajtható, szorosan simuló szűrőszövet, formázható
orr-tartóelem. Innovatív szűrőtechnológiával és szeleppel (V) a csökkentett légzési ellenállásért.

Védőmaszk hétköznapi használatra, gyermekeknek, sárga, pamut, mosható

WO_4915000_1 4006885491502 - 63079098

Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, gyermekméretben (6-12 éves korúaknak), sárga színben.
Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX
100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre rögzítéshez.

Védőmaszk hétköznapi használatra, gyermekeknek, zöld, pamut, mosható

WO_4916000_1 4006885491601 - 63079098

Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, gyermekméretben (6-12 éves korúaknak), világoszöld
színben. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német
OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre rögzítéshez.

Védőmaszk hétköznapi használatra, szürke, pamut, mosható

WO_4917000_1 4006885491700 - 63079098

Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, szürke színben. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször
használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre
rögzítéshez.

Védőmaszk hétköznapi használatra, pink, mintás, pamut, mosható

WO_4918000_1 4006885491809 - 63079098

Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, világosrózsaszín. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször
használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre
rögzítéshez.
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3D mérősablon, csomagolás nélküli

WO_5208100_1 4006885520813 - 90172039

A 3D mérősablon számos funkciót egyesít. Használható szögek kijelölésére, a 45° és 90°-os ütközőjével
pedig ez a két szög még egyszerűbben átjelölhető a munkadarabra. Használható vonalzóként és
párhuzamvezetőként is, a lyukazása pedig a fúrószárak méretéhez igazodik, így a fúrószárak gyorsan
szétválogathatóak. Csomagolás nélküli változat.

Koronafúró Ø35mm HM, SDS-Plus

WO_5458000_1 4006885545809 - 82075030

Fúrókorona elektromos- és szaniterinstallációhoz betonba, falazatba vagy kőbe. A vágást a peremre
speciálisan forrasztott, hőnek ellenálló wolfram-karbid keményfém betétek (TCS) végzik. 46 mm
vágásmélységű. Az SDS-Plus befogású, 110 mm-es szár különleges erősítésű, így fúrókalapácsban is
használható.

Koronafúró Ø50mm HM, SDS-Plus

WO_5459000_1 4006885545908 - 82075030

Fúrókorona elektromos- és szaniterinstallációhoz betonba, falazatba vagy kőbe. A vágást a peremre
speciálisan forrasztott, hőnek ellenálló wolfram-karbid keményfém betétek (TCS) végzik. 46 mm
vágásmélységű. Az SDS-Plus befogású, 110 mm-es szár különleges erősítésű, így fúrókalapácsban is
használható.

TS 850 Offroad szállítókocsi

WO_5503000_1 4006885550308 - 87168000

A TS 850 Offroad szállítókocsi megbirkózik a kerti, építési területi vagy erdei környezettel, de a lépcsőkkel
is. Különösen széles, strapabíró kerekekkel és megerősített kerékrögzítési pontokkal. Terhelhetőség 100
kg (lépcsőzésnél 50 kg). Hárompontos rögzítéssel, megerősített kereszttartóval a könnyű billenthetőségért.
Állítható magasságú, könnyen összecsukható. Az emelőlapát mérete 490 x 280 mm, a kocsi teljes
magassága 1100 mm, súlya 5.8 kg.

Körkivágó adapter furatbővítéshez, Ø35-51 mm furathoz, min. Ø60 lyukfűrészhez

WO_5950000_1 4006885595002 - 39269097

A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az
adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az
adapter közepében fúrásvezető persely található a körkivágó központfúrójának vezetésére. Használható Ø
35-51 mm kivágásokhoz, minimum Ø 60 mm-es lyukfűrésszel.

Körkivágó adapter furatbővítéshez, Ø42-62 mm furathoz, min. Ø68 lyukfűrészhez

WO_5951000_1 4006885595101 - 39269097

A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az
adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az
adapter közepében fúrásvezető persely található a körkivágó központfúrójának vezetésére. Használható Ø
42-62 mm kivágásokhoz, minimum Ø 68 mm-es lyukfűrésszel.
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Körkivágó adapter furatbővítéshez, Ø54-70 mm furathoz, min. Ø76 lyukfűrészhez

WO_5952000_1 4006885595200 - 39269097

A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az
adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az
adapter közepében fúrásvezető persely található a körkivágó központfúrójának vezetésére. Használható Ø
54-70 mm kivágásokhoz, minimum Ø 76 mm-es lyukfűrésszel.

Körkivágó adapter készlet furatbővítéshez (5950,5951,5952)

WO_5953000_1 4006885595309 - 39269097

A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az
adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az
adapter közepében fúrásvezető persely található a körkivágó központfúrójának vezetésére. A készletben
három adapter található: Ø35-51 mm, Ø42-62 mm, Ø54-70 mm kivágásokhoz, továbbá 3 fúrásvezető
persely Ø 6, 8, 10 mm furattal, valamint az adapterhez szükséges behajtófül.

Szorítópofa készlet érzékeny felületekhez

WO_6166000_1 4006885616608 - 39269097

Szorítópofák egyenes és íves érzékeny felületek befogásához. Beilleszthetők a Ø 20 mm-es
rögzítőfuratokba. Az elemek egymásba illeszthetőek. A lapos kialakítású rész a csúszásmentes rögzítést
segíti, míg a csúcsos kialakítás a lakkozási munkához használható, ahol a felületet minél kisebb ponton
szabad érinteni.

Műhelybútor-alkatrész - 960x500 mm lyukazott hátfal 10 akasztóval

WO_6810000_1 4006885681002 - 73269098

A lyukazott hátfalra az akasztók segítségével felrögzíthetőek a szerszámok, amelyek így mindig
rendezetten tárolhatóak és könnyen, gyorsan használatba vehetőek.

Csavarszorítós rögzítőkészlet FKS145 vágásvezetőhöz, master 1600 és 2600 padokhoz

WO_6897000_1 4006885689701 - 73269098

A rögzítőkészlet 2 db csavarszorítós rögzítőt tartalmaz, amelyekkel az FKS 145 vágásvezető sínt lehet a
mster cut 2600 és a master work 1600 munkapadokra felrögzíteni. A megnövelt rögzítési hossz szükséges
a master cut 2600 és a master work 1600 profilmagassága miatt. Műanyag rögzítőelemmel a munkapadok
alumínium profilsínjébe történő biztos rögzítéshez.

master work 1600 munkapad

WO_6909000_1 4006885690905 - 94032080

A master work 1600 munkapad megbízható munkafelületet ad és számos befogási és rögzítési lehetőséget
nyújt a munkadarabok és a rögzített szerszámok felfogatására. Összecsukható, így könnyen szállítható és
tárolható. A munkafelület mérete 1035 x 695 mm, 22 mm vastag MDF lapból készült, munkamagassága
863 mm. Az asztal súlya 21 kg, teherbírása 120 kg.
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Szögmásoló milliméter skálával

WO_6958000_1 4006885695801 - 90178090

A szögmásoló praktikus segítség a padló lerakásánál és a bútorépítésnél. A kihajtható és elforgatható
ütközővel könnyen felvehetőek és átjelölhetőek a szögek és a párhuzamos vonalak. A párhuzamosok
szerkesztését a mozgatható ütközőn található milliméterskála is segíti.

Laminátlerakó készlet

WO_6975000_1 4006885697508 - 73269098

Praktikus segítség egy csomagban minden laminát- és dizájnpadló lerakásához. A készlet egy
behúzóvasat, egy ütőfát és 30 db távtartó éket tartalmaz.

Laminátlerakó- és illesztőkészlet

WO_6976000_1 4006885697607 - 73269098

Praktikus segítség egy csomagban minden laminát- és dizájnpadló pontos illesztéséhez. A csomagban egy
kontúrátjelölő, egy laminátillesztő átjelölővel és egy 30 cm-es univerzális szögvonalzó található.

Padlószegély lerakókészlet

WO_6977000_1 4006885697706 - 73269098

Praktikus segítség egy csomagban a padlószegélyek lerakásához. A csomagban egy MG200-as
mechanikus kartuskinyomó, egy állítható gérláda szögfelezővel és egy japánfűrész található.

tacocraft 6 kézi tűzőgép szett

WO_7090000_1 4006885709003 - 82055980

A tacocraft 6 kézi tűzőgép készlet sokoldalúan használható a hobbi- és háztartási munkák során. A
tűzőgép erős fémházas, 0.4 kg súlyú, alkalmas a Typ 53 (A) típusú, 4 - 10 mm méretű kapcsok belövésére.
A csomagban a tűzőgép mellett 1000 db A 8 mm kapocs található.

VLC 1000 vinil- és laminátvágó

WO_6940000_1 4006885694002 2020/12 84659900

A VLC 1000 vinil- és laminátvágó profi felhasználásra. Használható 370 mm szélességig. Vágható
anyagvastagság 14 mm laminát, 9 mm vinil esetében. A fogaskerekes áttétel megháromszorozza a vágás
erejét, a szabadalmaztatott visszahúzó mechanizus pedig fáradságmentesebbé teszi a munkát. A
laminátvágóval a munkát zajtalanul, áram és porolás nélkül végezheti.
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Szögmásoló gér- és fejezővágáshoz

WO_6957000_1 4006885695702 2021/02 90178090

A szögmásoló a szögek egyszerű felvételére és átmásolására használható. A falak bezárt szöge 30 - 180°
között könnyen felvehető és a fejező- vagy gérvágó fűrészen könnyen beállítható. Az automatikus
szögfelező segíti a gyors és hibamentes gérbe vágást. A külső sarkok fölvételéhez a kihajtható
sarokütköző használható.
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