
0.85 mm

DESIGNUL ŞI AMPLASAREA  
OPTIMIZATE ALE DINŢILOR
Oferă versatilitate maximă, viteză la 
tăiere şi calitate a tăierii

VÂRFUL ÎN UNGHI MARE
Creşte stabilitatea lamei

CALITATE RIDICATĂ  
LAMĂ DE OŢEL C75
Asigură o stabilitate maximă şi un 
transfer de putere

DINŢI CĂLIŢI
Dinţii cu punct dur (HP) rămân ascuţiţi de 6-8 ori 
mai mult decât cei care nu sunt căliţi.

LAMĂ LĂCUITĂ DE 0,85 MM
Oferă o protecţie împotriva coroziunii 
de patru ori mai mare decât lacul 
tradiţional

90°& 45°
Pentru marcare

ZONĂ PENTRU SPRIJINIREA 
DEGETULUI
Pentru control maxim

PRINDERE CONFORTABILĂ
Mâner sudat cu ultrasunete de tip 
soft grip, uşor şi puternic, pentru 
prindere şi confort maxim

UTILIZARE UNIVERSALĂ
Design optimizat al produsului pentru utilizare 
universală şi cea mai înaltă versatilitate

TĂIERE LA NIVEL
Pentru tăiere la nivelul 
suprafeţei

UTILIZARE MAXIMĂ A LAMEI
Permite o utilizare de până la 100% 
a lamei

HUMAN
INTERACTION
TECHNOLOGY
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DINŢI TRIPLU ASCUŢIŢI 
pentru cele mai înalte performanţe 

la debitare

Relaţia unică dintre mâner 
şi lamă optimizează 
performanţele şi ergonomia 
produsului

www.irwin.eu



 ■ CEL MAI BUN FERĂSTRĂU DIN TOATE TIMPURILE!

TESTEAZĂ-L ACUM!
www.irwin.eu



PRINDERE CONFORTABILĂ
Mâner sudat cu ultrasunete de tip
soft grip, uşor şi puternic, pentru
prindere şi confort maxim

ZONĂ PENTRU SPRIJINIREA
DEGETULUI
Pentru control maxim

90° si 45° Puncte 
pentru marcare

LAMĂ LĂCUITĂ DE 0,85 MM
Oferă o protecţie împotriva coroziunii 
de patru ori mai mare decat cele 
tratate in mod traditional.

0.85 mm

CALITATE RIDICATĂ
LAMĂ DE OŢEL CARBON 75

Asigură stabilitate şi transfer de 
putere maxim

DESIGNUL ŞI AMPLASAREA
OPTIMIZATE ALE DINŢILOR
Oferă versatilitate maximă, viteză 
la tăiere şi calitate a tăierii

DINŢI CĂLIŢI
Dinţii cu punct dur (HP) rămân ascuţiţi de 6-8 ori
mai mult decât cei care nu sunt căliţi.

VÂRFUL ÎN UNGHI MARE
Creşte stabilitatea lamei

UTILIZARE UNIVERSALĂ
Design optimizat al produsului pentru utilizare
universală şi cea mai înaltă versatilitate

TĂIERE LA NIVEL
Pentru tăiere la nivelul
suprafeţei

UTILIZARE MAXIMĂ A LAMEI
Permite o utilizare de până la 
100% a lamei

DINŢI TRIPLU ASCUŢIŢI
pentru cele mai înalte performanţe

la debitare

Relaţia unică dintre mâner
şi lamă optimizează

performanţele şi ergonomia
produsului

TESTEAZA-L ACUM!

FIERASTRAU TAMPLARIE
Cel mai bun �erastrau de pe piata! 

MADE IN DENMARK 



EVO Totem Display 
Dimensiuni : 41 x 50x 175 cm




