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Warsztat CoolTool 4w1 PLAYmake
- pierwsze kroki w obróbce
drewna (4-9 lat)
Cena brutto

649,00 zł

Cena netto

527,64 zł

Numer katalogowy

380-2010 B

Opis produktu
PLAYmake to w pełni działający warsztat rzemieślniczy opracowany dla najmłodszych „majsterkowiczów”. Zachęca się do
kreatywności i zrozumienia technicznego. Tysiące entuzjastycznych dzieci stworzyły małe dzieła sztuki w szkołach i podczas
warsztatów pozalekcyjnych. Zestaw PLAYmake zawiera wszystkie niezbędne części do zbudowania do czterech różnych
maszyn, które można łatwo zmontować dzięki dobrze zaprojektowanym elementom i łatwemu systemowi połączeń. Maszyny
wyglądają i działają jak prawdziwe urządzenia do obróbki drewna, ale zapewniają w pełni bezpieczne użytkowanie - stąd też
najmłodsi uczniowie mogą pracować niczym profesjonalni stolarze.
W zestawie oprócz elementów konstrukcyjnych i zasilacza do maszyn są także elementy umożliwiające natychmiastowe
rozpoczęcie pracy: drewniane walce (4 szt.), płytki sklejki (4 szt.), wzornik do wyrzynarki (5 kształtów: linia, flaga, ryba, fala,
serce), śrubokręty (2 szt.) i gogle ochronne (1 szt.).
Wiertarka pionowa:
wiertarka do drewna
nadaje się do wiercenia małych otworów (śr. wierteł 1-6 mm) i do grawerowania w drewnie
blat roboczy o wym. 100 x 100 mm
regulowany odstęp wiertła od blatu do 40 mm
zasięg pracy do 34 mm
Tokarka:
nadaje się do pracy z miękkim drewnem, którego średnica nie przekracza 30 mm
odległość pomiędzy wrzecionami wynosi 150 mm
wysokość wrzeciona 34 mm
obroty wrzeciona 2650 obr./min
Wyrzynarka:
do używania na sklejce do 6 mm grubości lub balsy do 20 mm
blat roboczy o wym. 100 x 100 mm
częstotliwość skoków 2650 obr./min
brzeszczot pracuje gładko, nie zacina się przycinaniu nacięć i otworów
Szlifierka:
do wygładzania i szlifowania przedmiotów
dysk szlifierki o średnicy 32 mm
ilość obrotów bez obciążenia 2650 obr./min
Zawartość zestawu:
łoże maszyny 320 mm(2x160mm)
konik tokarski
silnik napędowy
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wyrzynarka
wiertło
stół do wiercenia i szlifowania
dysk szlifierki
dłuto
szczegółowe instrukcje, plany i sugestie
drewno do toczenia i wyrzynania, które pozwala od razu zacząć zabawę
okulary ochronne
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