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Strug

67050 105

długość szerokość żelazka kąt cięcia waga 67050 …
mm mm stopień ok.kg

strug równiak 240 48 45 0,9 ( ) 101
gładzik 240 48 45 1,0 105

strug wygładnik 220 48 50 1,0 ( ) 110

67050

Kątnik podwójny DIN 7307

-
Wykonanie
Z podwójnym żelazkiem. Cały z drewna grabowego.
Z regulacją otworu na wióra. Boczny wyrzut wiórów.

Zastosowanie
Do wykonywania wręgów okiennych i drzwiowych.
Wygładzanie narożników i krawędzi.

67060

długość szerokość żelazka kąt cięcia waga 67060 …
mm mm stopień ok.kg
270 30 50 0,8 ( ) 101

67060

-
Wykonanie
Korpus wykonany z parzonego drewna bukowego.
Ergonomicznie wyprofilowany. Po obydwu stronach
z wyżłobieniami na oparcie palców. Stopka wykona-
na z drewna grabowego. Zintegrowana podpora
klina zapobiega rozłupaniu korpusu i umożliwia
dzięki dopasowanemu klinowi łatwe ręczne odbloko-
wanie żelazka. Żelazko szlifowane czołowo, ostrze
hartowane i zaostrzone, gotowe do użycia. Wszyst-
kie strugi wyposażone w główkę do podbijania.

67050 101
Strug-równiak,
DIN 7311. Z prostym żelazkiem.
Zastosowanie
Do pierwszej wstępnej obróbki powierzchni nie-
równych i chropowatych (wygładzanie).

67050 105
Gładzik,
DIN 7219. Z podwójnym żelazkiem.
Zastosowanie
Do wyrównywania obrobionych wstępnie powie-
rzchni (wygładzonych), do wyrównywania powie-
rzchni i krawędzi.

67050 110
Strug wygładnik,
DIN 7220. Z podwójnym żelazkiem.
Zastosowanie
Do wygładzania litego drewna oraz fornirowych
powierzchni. Nie pozostawia żadnych widocznych
śladów strugania.

Cyklina

Wykonanie
Prostokątna, ze stali elektropiecowej.
Zastosowanie
Przydatna do precyzyjnej obróbki (wygładzanie)

krawędzi oraz powierzchni z drewna twardego. 
Do wygładzania fornirów i przerośniętego drewna,
jak i do wyrównywania najmniejszych nawet
nierówności.

67145

długość x szerokość 67145 …
mm

150 x 60 101

67145

Znacznik/Szydło

Wykonanie
Z okrągłym grotem i uchwytem z tworzywa
sztucznego, grot ze stali narzędziowej.

67160

Ø x długość 67160 …
mm

6 x 100 101

67160
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Dłuto płaskie DIN 5139

v
Wykonanie
Z zeskosowanymi krawędziami i spłaszczoną
rękojeścią z drewna grabowego.

Jakość
Specjalna stal na dłuta.

67200

szerokość 67200 …
mm

6 201
8 202

10 203
12 204
14 205
16 206
18 207

szerokość 67200 …
mm

20 208
22 209
24 210
26 211
28 212 
30 213

67200

Dłuto płaskie (kształt wygięty)

v
Wykonanie
Dłuto w kształcie litery S, wygięty grot, ze spła-
szczoną rączką z drewna bukowego.

Jakość
Specjalna stal na dłuta.

67202

szerokość 67202 …
mm

16 ( ) 101
20 ( ) 102

67202

Żłobak wg DIN 5142

v
Wykonanie
Ze spłaszczoną rękojeścią z drewna grabowego.

Jakość
Specjalna stal na dłuta.

67220

szerokość 67220 …
mm

10 103
12 104

szerokość 67220 …
mm

16 106
20 108

67220

Pobijak stolarski

Wykonanie
Głowica do pobijania z parzonego drewna bukowe-
go, krawędzie zeskosowane. Trzonek ma wyprofilo-
wany, poręczny kształt, wykonany jest z elastyczne-
go drewna jesionowego oraz wklejony, zaklinowany 
i zakołkowany w głowicy.

Zastosowanie
Chroni narzędzia do kucia przy mocnych uderze-
niach.

67300

głowica do podbijania 67300 …
mm

140 x 80 201

67300

Dłuto płaskie BHL DIN 5139

v
Wykonanie
6 części, po 1 sztuce 6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26 mm,
w drewnianej kasecie. Z zeskosowanymi krawędzia-
mi i spłaszczoną rękojeścią z drewna grabowego. 

Jakość
Specjalna stal na dłuta.

67195

zawartość zestawu 67195 …

6 części 101

67195
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Kątowniki precyzyjne

- Wykonanie
Ze ścięciem krawędzi, stopka z drewna palisandro-
wego i laserowo wykonaną podziałką na niebieskim,
sprężynującym, twardym stalowym ramieniu
pomiarowym. Połączona na wpust szyna mosiężna.

67313 102długość 67313 …
mm
250 102
300 103

67313 103

67313

Przymiar kątowy stolarski

- Wykonanie
Stopka z drewna bukowego z szyną mosiężną,
niebieskie, sprężynujące, twarde ramię stalowe.

67320

długość 67320 …
mm
300 101

67320

Kątownik ciesielski

Wykonanie
Sprężynujące, ramiona polerowane, ok. 35 mm
szerokości, z otworem traserskim i podziałką w cm.

Jakość
Stal specjalna.

67325

długość ramion 67325 …
mm

800 x 320 102

67325

Ołówki ciesielskie

Wykonanie
Owalny, pakowany po dwanaście sztuk.

67327

długość 67327 …
mm
240 101

67327

Maszynka do cięcia szkła Silberschnitt

Wykonanie
Oryginalna! Sprawdzona w milionach egzemplarzy.
6 krążków tnących ze stali stopowej. Płytka głowicy 
i rozetka niklowane, drewniana rączka.

Zastosowanie
Do szkła o grubości 3 - 10 mm.
Odstęp lineału 2,5 mm.

67340

67340 …

101

67340

Trasownik podwójny

-
Wykonanie
Z lakierowanego drewna grabowego. Z dwoma
osobno regulowanymi profilami traserskimi, cienkimi

znacznikami traserskimi ze stali, zagłębiona, dobrze
czytelna podziałka milimetrowa.
Zastosowanie
Do zaznaczania przewidywanych nacięć/czopów.

67305

zakres pomiaru długość całkowita 67305 …
mm mm
150 220 101

67305

Kątownik nastawny stolarski

- Wykonanie
Stopka z drewna bukowego z mosiężnym profilem 
w kształcie litery U. Niebieskie, sprężynujące 
i twarde stalowe ramię.

67310 

długość szyny 67310 …
mm
250 101

67310



• Topory • Siekiery • Wiertło do drewna • Piły

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl67.4

6

Wiertło do drewna kształt B

Wykonanie
Wysokojakościowa stal chromowo-wanadowa,
precyzyjnie szlifowana końcówka centrująca,
powierzchnia oksydowana i przeszlifowana. Specja-

lna geometria rowków dla optymalnego odprowa-
dzenia wiórów.
Zastosowanie
Do dokładnego wykonania otworów przelotowych 
i nieprzelotowych.

67620 101

zawartość zestawu Ø wiertła 67620 ...
mm

5 części 4 / 5 / 6 / 8 / 10 101

Ø wiertła długość całkowita długość chwytu 67620 ...
mm mm mm

3 61 33 103
4 75 43 104
5 86 52 105
6 93 57 106
7 104 65 107
8 114 70 108
9 122 70 109

10 127 80 110
12 151 101 112

67620 103-112

67620

Regulowane wiertło do drewna

Wykonanie
Ustawianie przy pomocy podziałki, z wymiennymi
nożami oraz trójkątną podziałką centrującą, pasuje
do każdej wiertarki.

Zastosowanie
Do wiercenia w drewnie.
Jakość
Stal narzędziowa.

67623

Ø wiertła Ø chwytu 67623 …
mm mm

15 - 45 8 201
25 - 75 10 202

67623

Wiertło maszynowe DIN 7483 G

Wykonanie
2 ostrza główne i ostrza dodatkowe, końcówka
centrująca, szlifowane maszynowo na okrągło
i dokładnie do wymiaru.

Zastosowanie
Wiertła tego typu nadają się szczególnie do precy -
zyjnych wierceń w litym drewnie. Długość całkowita
90 mm.

67660

Ø wiertła Ø chwytu 67660 …
mm mm

12 8 101
14 8 102
15 8 103
16 8 104
18 8 105
20 8 106

Ø wiertła Ø chwytu 67660 …
mm mm

22 8 107
24 8 108
25 8 109
26 8 110
28 8 111
30 8 112

Ø wiertła Ø chwytu 67660 …
mm mm

32 10 113
34 10 114
35 10 115
38 10 117
40 10 118

67660

Topór ciesielski DIN 5131

,
Wykonanie
Głowica kuta, ostrze szlifowane, kliny z tworzywa.

Zawieszenie połączone bezpośrednio z klinem.
Lakierowany jesionowy trzonek, gumowa osłona 
na ostrze.

67400

całkowita całkowita 67400 …
waga g długość mm

800 360 201

67400

Siekiera drewniana DIN 7294

,
Wykonanie
Głowica kuta, ostrze szlifowane, kliny z tworzywa.

Zawieszenie połączone bezpośrednio z klinem.
Lakierowany jesionowy trzonek, gumowa osłona 
na ostrze.

67405

całkowita całkowita 67405 …
waga g długość mm

1800 700 201

67405
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Ergonomiczna piła ręczna kabłąkowa

,
Wykonanie
Kabłąk wykonany z owalnej rurki z łatwo obsługiwa-
nym mechanizmem dociskowym, brzeszczot 

z zębami do cięcia w świeżym drewnie, końcówki
zębów lakierowane, z ergonomiczną osłoną na dłoń
i na kostki.

67720

piła ręczna kabłąkowa zapasowy brzeszczot
długość 67720 … 67721 …

mm
759 201 201

67721

67720 - 67721

Piły rozpłatnice

,
Wykonanie
Hartowane końcówki zębów. Zęby precyzyjnie
szlifowane i rozwiedzione. Uniwersalne zęby piły do
optymalnego cięcia wzdłuż i w poprzek przebiegu

słojów. Stabilny uchwyt z tworzywa z kątem
nachylenia 45° i 90°.
Zastosowanie
Rozpłatnica uniwersalna do wszystkich rodzajów
drewna.

67730

długość brzeszczotu 67730 …
mm
400 101
475 102

67730

Piły rozpłatnice Superior 2600

,
Wykonanie 
Brzeszczot z wysokogatunkowej stali szwedzkiej 
z uzębieniem XT, hartowany indukcyjnie. Z wytrzy-
małą, patentową specjalną powłoką ślizgową. Dzięki
temu opór tarcia jest mniejszy, co zmniejsza też 

o 30 % potrzebny nakład siły. Antypoślizgowa
dwuskładnikowa rękojeść z tworzywa z kątem
nachylenia 45° i 90°. Ochrona antykorozyjna 
z bezpieczną ochroną zębów.
Zastosowanie 
Bardzo wydajna w materiałach o średniej grubości,
jak płyty wiórowe lub tworzywo sztuczne.

67737

długość zęby 67737 …
brzeszczotu mm cale

400 12/11 101
475 9/10 102

67737

Piła ręczna uniwersalna

,
Wykonanie
Hartowane końcówki zębów. Brzeszczot oksydowa-
ny z antykorozyjną powłoką z tworzywa. Stabilny
uchwyt aluminiowy, z 5-cio stopniową regulacją.

Zastosowanie
Do cięcia drewna, tworzywa sztucznego i miękkich
metali.

67740

długość 67740 …
mm
350 201

67740

Otwornica

Wykonanie
Ze szlifowanymi zębami.

Zastosowanie
Do prac w drewnie, skórze, gumie, tworzywach
sztucznych, masach prasowniczych itp.

67670

Ø długość całkowita 67670 …
mm mm
6,5 360 101

67670

Piła do drewna Lapländer

,
Wykonanie  
Jakość Sandflex-Superior z wytrzymałą, patentową
specjalną powłoką ślizgową. Dzięki temu opór tarcia
jest mniejszy o 20 %, co zmniejsza też potrzebny

nakład siły. 100 % ochrony przed rdzą. Specjalne
uzębienie XT z 7 zębami na cal, precyzyjnie
szlifowane, rozwarte i hartowane. Antypoślizgowa
rękojeść z tworzywa. Składana z obsługiwanym
jedną ręką zamkiem bezpieczeństwem. W komple-
cie z nożem uniwersalnym. 

67700 101

typ długość mm 67700 …
złożona/rozłożona

piła do drewna 230/420 101
zapasowy brzeszczot – 102

67700
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Japońskie piły dwuręczne

,
67753 101
Wykonanie
Dwustronna japońska piła dwuręczna, obustronnie
ząbkowana. Z jednej strony bardzo drobne zęby, 
z drugiej strony średnio drobne zęby. Bardzo długa
rękojeść do dwuręcznego prowadzenia i duży
zasięg. Sposób pracy poprzez ciągnięcie prowadzi
do precyzyjnego cięcia, zapewnia wąski rzaz 
i wymaga mniejszego nakładu pracy.

67753 102
Wykonanie
Piła japońska dwuręczna ze wzmocnionym grzbie-
tem, bardzo cienkim brzeszczotem i bardzo drobny-
mi zębami. Hartowane ostrza zębów, 3-krotnie
szlifowane, zapewniają perfekcyjne cienkie cięcie 
w drewnie i tworzywach sztucznych. Giętkość
brzeszczota zezwala na cięcie płasko w stosunku 
do powierzchni. Dwuskładnikowa rękojeść dla
wysokiego komfortu pracy i pewnego chwytu.

67753 101

długość 67753 ...
mm
240 101
270 102

67753 102

67753

Piły specjalne

,
Wykonanie
Drobne ząbki z hartowanymi końcówkami, 
ze stalowym grzbietem zapewniającym wysoką
stabilność.

Zastosowanie
Do drewna i tworzywa sztucznego.

67750 202

zęby/ cale długość 67750 …
mm

proste 13/14 250 202
odsadzone, przekładane 15/16 250 203

67750 203

67750


