
HOLZKRAFT Strugnice stolarskie – HB 1601 / HB 2007 / HB 2010
 X Strugnice stolarskie w wersji Profi
 X Precyzyjne i staranne wykonanie
 XW całości z parowanego, litego buku 
zwyczajnego
 XWszystkie ważne krawędzie są zaokrąglone
 X Ekologicznie oliwione powierzchnie
 X Seryjnie z szufladą narzędziową
 XDwa pręty walcowe tulei zaciskowych są 
precyzyjnie i stabilnie prowadzone w odlewie
 X Z lekko poruszającym się wrzecionem z gwintem 
trapezowym

HB 1601:
 X Z francuskim dociskiem czołowym i tylnym, 
dwoma długimi imakami okrągłymi, szufladą i 
korytkiem

HB 2007 wyposażenie dodatkowe:
 X Z francuskim dociskiem przednim i niemieckim 
dociskiem tylnym z prowadnicą liniową, dwoma 
krótkimi imakami okrągłymi, dwoma długimi 
imakami okrągłymi, szufladą i korytkiem

 XWczepy kołkowe w docisku tylnym i grzbiecie 
korytka

HB 2010 wyposażenie dodatkowe:
 X  jak HB 2007 z następującymi różnicami:
 XWczep trapezowy w docisku tylnym i grzbiecie 
korytka
 XMasywna prowadnica liniowa w docisku tylnym
 X Szczególnie ciężka wersja stołu i podstawy z 
większą stabilnością
 X Ciężkie i stabilne prowadnice docisków

HB 1601
 X Z okrągłymi imakami
 X Zaokrąglone wszystkie ważne 

krawędzie
 X Ekologiczne oliwienie

HB 2007
 X Wersja ciężka
 X Wczepy kołkowe w docisku tylnym i 

grzbiecie korytka
 X Z okrągłymi imakami
 X Zaokrąglone wszystkie ważne 

krawędzie
 X  Z możliwością rozbudowania

HB 1601 seryjnie 
z półką

Ilu. pokazuje HB 2007
z seryjną zawartością przesyłki

Ilu. pokazuje HB 2010 
z seryjną zawartością przesyłki

Model HB 1601 HB 2007 HB 2010 
Nr art. 5101163 5102070 5102102

Dane techniczne
Wymiary całkowite 1760 x 770 mm 2120 x 790 mm 2100 x 700 mm
Powierzchnia robocza bez docisków 1600 x 600 mm 1915 x 615 mm 1910 x 615 mm
Długość docisku przedniego/tylnego 360 mm / 360 mm 520 mm / 450 mm 520 mm / 460 mm
Szerokość docisku przedniego/tylnego 70 mm / 70 mm 55 mm / 115 mm 70 mm / 135 mm
Odległość mocowania docisku przedniego 100 mm 165 mm 170 mm
Odległość mocowania docisku tylnego 100 mm 190 mm 190 mm
Grubość płyty 30 mm 50 mm 50 mm
Wysokość robocza 850 mm 870 mm 870 mm
Ciężar 61 kg 91 kg 97 kg

Akcesoria Nr art.
Szafka do zamontowania HB 2007, 2010 5102140
Półka przechylna HB 2007, 2010 5102142
Uniwersalny pachołek stolarski 5102148

Akcesoria Nr art.
Docisk przedni HB 2007, 2010 05102060B
Docisk tylny HB 2007, 2010 05102060C
Klucz zaciskowy 05102013D
Docisk przedni/tylny HB 1601 05101163E

Zawartość przesyłki 
HB 1601 
2 imaki
1 szuflada
Półka

Zawartość przesyłki 
HB 2007 
4 imaki
1 szuflada

Zawartość przesyłki 
HB 2010 
4 imaki
1 szuflada
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Strugnice stolarskie



Szafa do zabudowania 
4 szuflady, 2 pary zamykanych drzwi do HB 2007,
Wymiary: 1195 x 460 x 480 mm
nr art. 5102140;

 Seryjne, obrotowe imaki okrągłe ułatwiają moco-
wanie wszelkiego rodzaju przedmiotów obrabia-
nych (zdjęcie 1 + 2)

 Głowice mocujące są wykonane z aluminium. 
Zapobiega to uszkodzeniom narzędzi w razie 
przypadkowego zetknięcia.

 Boczna, ukośna powierzchnia mocowania okrą-

głych głowic równomiernie dociska mocowany 
półwyrób do płyty roboczej (zdjęcie 3).

 Za pomocą regulowanych elementów dociska-
jących (4) imaki okrągłe można ustawiać na róż-
nych wysokościach.

1 2

Wysokiej jakości tuleje zaciskowe
 Dwa pręty walcowe są precyzyjnie i 

stabilnie prowadzone w odlewie.
 (z lekko poruszającym się, dużym 

wrzecionem z gwintem trapezowym)

3

4

Półka przechylna z mocowaniami na narzędzia pasu-
jące do HB 2007, zamykana, seryjne z uchwytami na 
narzędzia, wymiary: 1195 x 450 x 480 mm
nr art. 5102142; 

Uniwersalny pachołek stolarski 
Nr artykułu 5102148; 

Zestaw imaków 
okrągłych krótkich
Nr artykułu 
5102152; 

Zestaw imaków 
okrągłych długich
Nr artykułu 5102151 

HB 2007 / HB 2010 - wersja Profi

Opcjonalny pachołek stolarski 
do zamontowania
HB 2007 i HB 2010 z dodat-
kowymi otworami na imaki 
na przedniej stronie listew 
imakowych, dającymi jeszcze 
więcej możliwości mocowania 
półwyrobów 
Nr artykułu 5102150

HB 2010
 XSzczególnie ciężka wersja

 XWczep trapezowy w docisku tylnym 
i grzbiecie korytka

 XZ okrągłymi imakami
 XZaokrąglone wszystkie ważne 

krawędzie
 XZ możliwością rozbudowania

Wczepy trapezowe w docisku 
tylnym i grzbiecie korytka

Szczególnie masywna prowad-
nica liniowa w docisku tylnym

Jakość w wykonaniu
 X Seryjnie ze starannie 
wykonaną półką na narzędzia
 XWszystkie ważne krawędzie 
są zaokrąglone
 X Powierzchnie jest 
ekologicznie naoliwiona

Wczepy kołkowe w docisku tyl-
nym i grzbiecie korytka

Masywna prowadnica liniowa 
w docisku tylnym

Akcesoria Nr art.
Docisk przedni HB 2007, 2010 05102060B
Docisk tylny HB 2007, 2010 05102060C
Klucz zaciskowy 05102013D
Docisk przedni/tylny HB 1601 05101163E
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HOLZKRAFT HB 1401 i 1901
 X Kompaktowa strugnica stolarska dla rzemiosła i 
szkolnictwa 
 XWczepy klinowe klejonego drewna bukowego
 X Precyzyjne wykonanie i staranne wykończenie
 XW całości z parowanego, litego buku zwyczajnego
 XDostawa w stanie rozłożonym do samodzielnego 
montażu
 X Seryjnie z półką i czterema imakami okrągłymi
 X Z dwoma rzędami otworów na imaki
 X Powierzchnia nieobrobiona

HOLZKRAFT strugnice stolarskie – dla majsterkowiczów i stolarzy

HOLZKRAFT UWT 3200 Uniwersalny stół warsztatowy i przenośnik wałkowy z systemem 
szybkiego zaciskania

 XUniwersalne zastosowanie do pił poprzecznych, 
szlifierek taśmowych, pił rozdzielczych itd.
 XMinimalna czas instalacji
 XMożliwość montażu i regulacji bez narzędzi
 XOszczędność miejsca dzięki składanym nóżkom
 XWyciągany do maks. 2400 mm
 Xwysoka obciążalność do 225 kg

Ilustracja pokazuje standardową
Zawartość przesyłki

Idealne do przycinania długich 
półwyrobów. Mechanizm 
szybkiego zaciskania umożliwia 
szybkie i proste przezbrajanie.

Dodatkowy zestaw szyn zaciskowych (2 szt.) 
nr art. 5900022, 

Mechanizm szybkiego 
zaciskania

 XDługość taśmy mierniczej: 5 m 
 X Szerokość taśmy mierniczej: 19 mm
 XGrubość taśmy mierniczej: 0 135 mm
 XAutomatyczny ruch powrotny taśmy

 XObudowa z odpornego na uderzenia tworzywa 
sztucznego i nierdzewnej stali
 XMocny uchwyt oraz metalowa sprzączka na 
pasek

Taśma miernicza TBM 5 x 19, art. 5910519 

Z dwoma małymi 
magnesami

Jako praktyczne zabezpieczenie półwyrobów 
przed poślizgiem podczas prac frezarskich, 
polerskich, lakierniczych i wielu innych

Zawartość przesyłki: Zestaw z czterema 
stoperami półwyrobów

Stopery do półwyrobów (4 sztuki),  art. 5100004 

Model HB 1401 HB 1901 HB 1701
Nr art. 5101411 5101911 5101711

Dane techniczne
Wymiary całkowite 1500 x 650 2000 x 650 1800 x 760 mm
Wymiar bez docisków 1340 x 500 mm 1840 x 500 mm 1650 x 610 mm
Długość docisku przedniego/tylnego 360 mm / 360 360 mm / 360 mm 360 mm / 360 mm
Szerokość docisku przedniego/
tylnego

55 mm / 55 mm 55 mm / 55 mm 55 mm / 55 mm

Odległość mocowania docisku 160 mm / 160 160 mm / 160 mm 130 mm / 130 mm
Grubość płyty / listwa imakowa 30 mm /  - 30 mm /  - 30 mm
Ciężar 47 kg 57 kg 62 kg

Model Szafa do    
zamontowania H1

Szafa do 
zamontowania H2

Nr art. 5102155 5102156

Dane techniczne
Wymiary w mm 1000 x 430 x 500 1000 x 410 x 460
Ciężar 25 kg 30 kg

Model UWT 3200
Nr art. 5900020

Dane techniczne
Min. / maks. wysokość podparcia 850 / 1000 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1600 x 600 x 850 mm 
Ciężar 30 kg

 X HB 1401 i  
HB 1901 z dwoma 
rzędami otworów na 
imaki

2 rzędy imaków

HB 1901

HB 1701 

Szafa do zamontowania H1 Szafa do zamontowania H2

HOLZKRAFT HB 1701 
 X Kompaktowa strugnica stolarska dla rzemiosła 
i szkolnictwa
 X Część górna z ciągłych płyt z klejonego 
drewna bukowego
 X Podstawa z wczepów klinowych klejonego 
drewna bukowego
 X Starannie wykończona półka na narzędzia
 X Z francuskim dociskiem przednim i tylnym
 X Z dwoma rzędami otworów na imaki
 X Ekologicznie oliwione powierzchnie

 X Ze względu na wywiercone otwory na tuleje 
zaciskowe, nadaje się zarówno dla osób 
leworęcznych, jak też praworęcznych
 XDostawa w stanie rozłożonym do 
samodzielnego montażu

Nowość

Nowość

Nowość Nowość

Zawartość przesyłki 
HB 1401 
4 imaki okrągłe

Zawartość przesyłki H1*
2 półki
1 drzwi

Zawartość przesyłki H2*
2 półki
2 pary drzwi

Zawartość przesyłki 
HB 1901 
4 imaki okrągłe

Zawartość przesyłki 
HB 1701 
4 imaki okrągłe

*produkt dostarczany w stanie kompletnie zmontowanym
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Strugnice stolarskie / uniwersalny stół warsztatowy


