
DIAMANTNA VROČICA
PRI WUERTHU.



Delo na strehi, cesti, vrtu ali urejanje okolice brez Wuerth 
diamantnih rezalnih plošč je skoraj tako nepredstavljivo 
kot James Bond brez Martinija, spogledovanja in drznih 
sloganov. So nepogrešljiv pripomoček za vaše delovne 
"misije". Naša trditev: 007 namesto 0815. Razlikujte, 
kar je potrebno razlikovati; "gentlemansko" in gladko, 
zahvaljujoč najvišji kakovosti rezila in segmentov, kot tudi 
izjemno visoki rezalni hitrosti.

Na sledečih straneh vam nudimo vpogled v naš svet 
diamantne tehnolgije - razvrščen glede na uporabo. 
Diamanti so za vedno - ko enkrat pričnete z uporabo 
Wuerth diamantne tehnologije, vidite kaj pomeni 
kakovost in se od nje nikol več ne želite ločiti!

ALI DOVOLJENJE ZA 
REZANJE ...

Dobro, boljše, ZEBRA®: Premium Würth znamka. Naj 
bo to ročno orodje, pritrdilni elementi ali pa izdelki 
za obdelavo materiala. Vsak ZEBRA® izdelek ima 
neprestano optimalno delovanje in izjemno dolgo 
življenjsko dobo. ZEBRA® izdelki so ergonomsko 
izpopolnjeni in v svoji funkcionalnosti in praktični 
uporabi nepremagljivi. V kakovost naših ZEBRA® 
izdelkov smo popolnoma prepričani. Zato lahko vsak 
ZEBRA® izdelek, ki se poškoduje/pokvari, enostavno 
zamenjate!*

100% Kvaliteta. 0% Razprave.

* Zamenjava ni možna za izdelke, ki kažejo škodo nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja uporabniških priročnikov oz. navodil za uporabo, ter za izdelke, ki so naravno obrabljeni in so 
odslužili svojemu namenu (npr.: obrabljeni rezalni robovi, posneti koti pri nastavkih, ipd.)

BODITE POZORNI NA  
ZEBRA® LOGOTIP!

Za najzahtevnejše misije

DIAMANTNA VROČICA
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001 NOVOSTI & SPECIALISTI
Diamantna rezalna plošča  
Speed Omni-Cut

Izjemno vsestranska in izjemno hitra diamantna rezalna plošča za 
univerzalno uporabo v gradbeništvu. Posebej primerna za uporabo 
pri pogosto spreminjajočih materialih. Optimalna za reševalne službe 
(gasilske enote, gorske reševalne službe in druge reševalne enote).

• Prilagodljiva in hitra
• Reže v skoraj vse materiale
• Enostavna uporaba
• Bistveno "čistejši" rez
• Na voljo v premerih: 115 mm, 125 mm in 230 mm

Art.-Št. 5526 860 ...

Diamantna brusna plošča
Longlife & Speed PKD 

Optimalna rešitev pri odstranjevanju ostankov lepila, talnih oblog, barve, 
lakov in prevlek (epoksidna smola, poliuretan, akril,...)

• Delo z nizko stopnjo vibracij
• Učinkovito odstranjevanje ostankov brez razmazovanja
• Optimalno odvajanje prahu
• Na voljo v premeru: 115 mm

Art.-Št. 0666 561 125

NOVO!
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001 NOVOSTI & SPECIALISTI

Novosti & Specialisti

Diamantna rezalna plošča za 
gradbišča, Longlife & Speed RS

Izjemno vsestranska, hitra in trpežna diamantna rezalna plošča za 
univerzalno uporabo v gradbeništvu.

• Ø125 optimizirana za uporabo z rezalniki utorov
• Posebna geometrija za nizko stopnjo hrupa in vibracij
• Luknje v nosilni plošči za dodatno hlajenje in indikacijo smeri vrtenja 

plošče
• Izjemno visoka hitrost rezanja in izjemno dolga življenjska doba
• Izjemno natančni in "čisti" rezi
• Na voljo v premerih: 115 mm, 125 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 

180 mm, 230 mm, 300 mm in 350 mm

Art.-Št. 5526 661 ...

Diamantna rezalna plošča
Kombi Ø125

Za uporabo z min. 1800W rezalniki utorov za hitro in kvalitetno rezanje 
in rezkanje zidnih kanalov in utorov.

• Brez potrebe po naknadnem odstranjevanju sredice
• Nižja stopnja prahu in umazanije
• Do 50% prihranka časa z rezanjem in rezkanjem v enem koraku
• Na voljo v premeru: 125 mm
• Na voljo v dveh različnih širinah rezanja: 19 mm in 24 mm

Art.-Št. 5527 961 ...

Reducirni nastavek
Multi-Fix

Reducirni obroč - nastavek je idealna in enostavna rešitev za vse 
diamantne rezalne plošče

• Obojestranska in večkratno uporabna
• Zmanjšanje vpenjalnih lukenj 25,4 ali 22,23 na 20 mm ali 25.4 na 22.23 

mm
• Varna, hitra in enostavna zaščita zahvaljujoč veliki kontaktni površini
• V skladu z evropskim standardom EN13236

Art.-Št. 0668 000 ...

Diamantna rezalna in 
brusna plošča KST

Inovativna diamantna plošča za rezanje in brušenje plastičnih cevi v enem 
samem koraku.

• Rezalni in brusni rob z vakuumsko nanešenim diamantom (BSL)
• Zaščita pred globokim rezom
• Neprekinjeno, enakomerno delovanje
• Na voljo v premeru: 125 mm

Art.-Št. 5527 962 128
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002 GRADBIŠČE

Diamantni brusilni disk 
Longlife & Speed Trdi materiali

Izjemno vsestranski, "premium“ diamantni brusilni disk z visoko stopnjo 
odstranjevanja in izjemno dolgo življenjsko dobo. Za kvalitetno obdelavo 
površine zahvaljujoč inovativni valoviti obliki dvojno vezanega segmenta.

• Občutno hitrejše in učinkovitejše delo
• Optimalno odvajanje prahu
• En disk za skoraj vse betonske in kamnite materiale
• Na voljo v premerih: 115 mm in 180 mm

Art.-Št. 0666 501 ...
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Gradbeništvo

Diamantna rezalna plošča za gradbišča, 
Longlife

Diamantna rezalna plošča za gradbišča, posebej primerna za uporabo v betonu, 
armiranem betonu, pranem betonu, klinker opeki in opečnatih zidakih

• Za suho in mokro rezanje
• Za vse vrste žag (ročne, namizne, stabilne)
• Posebej visoki segmenti: 15 mm
• Posebni segmenti za boljše odvajanje toplote in prahu v primerjavi s 

standardnimi segmenti
• Na voljo v premerih: 300 mm, 350 mm, 400 mm in 450 mm

Art.-Št. 0666 771 ...

Diamantni brusilni disk 
Longlife & Speed Abraziv

Premium diamantni brusilni disk z izjemno visoko stopnjo odstranjevanja in 
zelo dolgo življenjsko dobo, posebej primeren za abrazivne materiale.

• Občutno hitrejše in učinkovitejše delo
• Optimalno odvajanje prahu
• Posebej primeren za vse abrazivne materiale
• Na voljo v premeru: 125 mm

Art.-Št. 0666 511 125

Diamantna rezalna plošča 
Abrazivni gradbeni materiali

Diamantna rezalna plošča posebej primerna za uporabo v abrazivnih 
gradbenih materialih

• Za mokro rezanje
• Na voljo v premerih: 600 mm, 625 mm, 860 mm, 900 mm

Art.-Št. 0666 790 ...
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Gradbeništvo

Diamantna rezalna plošča za 
gradbišča 
zaprt ali odprt segment

Izjemno trajna in vsestranska diamantna rezalna plošča za 
ekonomično uporabo uporabo na gradbiščih.

Odprta izvedba:
• Izboljšane rezalne sposobnosti
• Primerna za uporabo z rezalniki utorov
• Na voljo v premerih: 115 mm, 125 mm, 130 mm, 140 mm, 150 

mm, 180 mm in 230 mm

Art.-Št. 5527 160 ...

Zaprta izvedba:
• Čisti rezi zahvaljujoč zaprti obliki segmenta
• Na voljo v premerih: 115 mm, 125 mm, 180 mm in 230 mm

Art.-Št. 5527 165 ...

Diamantna rezalna plošča Basic 
zaprt ali odprt segment

Izjemno kvalitetna diamantna rezalna plošča za univerzalno uporabo na 
gradbišču, posebej primerna za uporabo pri pogosto spreminjajočih se 
materialih.

Odprta izvedba:
• Daljša življenjska doba v primerjavi z drugimi diamantnimi rezalnimi 

ploščami z višino segmenta 10 mm
• Na voljo v premerih: 125 mm in 230 mm

Art.-Št. 5527 260 ...

Zaprta izvedba:
• Čisti rezi zahvaljujoč zaprti obliki segmenta
• Na voljo v premerih: 125 mm in 230 mm

Art.-Št. 5527 265 ...
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Diamantna rezalna plošča Krovstvo 
Longlife & Speed

Super tanka diamantna rezalna plošča, posebej razvita za uporabo v 
krovski branži. Izjemne rezalne lastnosti, zelo dolga življenjska doba in 
posebej široko področje uporabe.

• Optimalna kvaliteta rezanja
• Gladko delovanje
• Optimalno hlajenje
• Indikacija smeri vrtenja
• Na voljo v premerih: 125 mm in 230 mm

Art.-Št. 5526 840 ...

003 KROVSTVO
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Diamantni brusilni disk
Longlife & Speed Turbo

Izjemno vsestranski premium brusilni disk z zelo dolgo življenjsko dobo, še 
posebej primeren za zaključna dela.

• Optimalna obdelava površine
• Optimalno odvajanje prahu
• Možnost obdelave skoraj vseh materialov
• Na voljo v premeru: 125 mm

Art.-Št. 0666 521 125

Diamantna rezalna plošča Gala  
Longlife

Izjemno vsestranska premium rezalna plošča z zelo dolgo življenjsko 
dobo, še posebej primerna za zaključna dela.

• Izjemno dolga življenjska doba z izjemni rezalnimi lastnostmi in 
kvalitetnimi rezi

• Optimizirano hlajenje in indikacija smeri vrtenja plošče
• Na voljo v premeru: 230 mm

Art.-Št. 5526 725 230

004 VRT & UREJANJE OKOLICE



11DIAMANTNA VROČICA PRI WUERTHU

Vrt & Urejanje okolice

Diamantna rezalna plošča Gala  
Speed

Posebej primerna za vrtnarska dela in urejanje okolice, z zelo kakovostnimi 
rezalnimi lastnostmi in trajnostjo.

• Optimalna kvaliteta reza, še posebej pri rezanju naravnega kamna
• Popolnoma gladko delovanje in čisti rezi
• Na voljo v premerih: 125 mm in 230 mm

Art.-Št. 5526 825 ...

Diamantna rezalna plošča Gala 
Longlife

Za uporabo z ročnimi in talnimi rezalniki ter ročnimi in stabilnimi žagami. 
Diamantna rezalna plošča posebej primerna za rezanje betona, 
armiranega betona, granita, klinker opeke, tklakovcev, naravnega kamna, 
pranega betona, itd.

• Za suho in mokro rezanje
• Posebej visoki segmenti: 15 mm
• Posebna oblika segmentov za boljše odvajanje toplote in prahu v 

primerjavi s standardnimi oblikami segmentov
• Na voljo v premerih: 300 mm in 350 mm

Art.-Št. 0666 723 ...

Diamantna rezalna plošča Asphalt 
Longlife

Diamantna rezalna plošča posebej razvita za uporabo na cestah, dovozih 
in drugih asfaltiranih površinah

• Za suho in mokro rezanje
• Posebej visoki segmenti: 15 mm
• Posebni zaščitni segmenti ščitijo pred podrezom
• Na voljo v premerih: 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm 

in 600 mm

Art.-Št. 0666 750 ...

004 VRT & UREJANJE OKOLICE
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Stroj za vrtanje keramike 
NDS 68

Enostavna rešitev za mokro diamantno vrtanje 
ploščic iz naravnea kamna, keramike, porcelana, 
marmorja,...

• Regulator hitrosti
• Lahko in ergonomsko ohišje z dodatnim 

gumiranim ročajem
• PRCD-Zaščitno stikalo

Art.-Št. 0702 419 1

005 KERAMIČARSTVO
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Keramičarstvo

Diamantna rezalna plošča 
za ploščice Speed 1,4

Diamantna rezalna plošča z zaprtim segmentom za hiter in čist rez, 
posebej primerna za rezanje ploščic in naravnega kamna do 20 mm 
debeline. Splošno primeren za keramičarje, vodovodarje in kamnoseke

• Optimalne rezalne lastnosti
• Brez opletanja plošče
• Daljša življenjska doba
• Na voljo v premerih: 115 mm in 125 mm

Art.-Št. 5526 830 ....

Diamantna rezalna plošča 
za ploščice, mokro rezanje 
Speed 

Premium diamantna rezalna plošča z zelo ozkim rezalnim robom in 
zaprtim segmentom za hiter in čist rez, posebej primerna za material do 
20 mm debeline.

• Izjemno lep in natančen rez
• Izboljšana kakovost rezanja
• Prilagodljiva uporaba na orodjih z vpetjem 25,4 in 30 mm
• Na voljo v premerih: 180mm, 200 mm, 230 mm, 250 mm, 300 mm in 

350 mm

Art.-Št. 5526 870 ...

Diamantna vrtalna krona 
za NDS 68

Profesionalna diamantna vrtalna krona posebej razvita za natančno 
vrtanje lukenj in prebojev v ploščice iz najtrših materialov ter naravni 
kamen.
• Na voljo v premerih: 4 mm - 68 mm

Art.-Št. 0651 687 …

Diamantna rezalna plošča  
Glazirane ploščice, 
mokro rezanje Speed

Premium diamantna rezalna plošča z zelo ozkim rezalnim robom in 
posebno finozrnato mešanico segmentov z zaprtim robom posebej 
primerna za steklene ploščice, glazirane ploščcice in druge občutljivejše 
materiale.

• Izjemno hitro in čisto rezanje
• Izboljšane lastnosti rezanja
• Prilagodljiva uporaba na orodjih z vpetjem 25,4 in 30 mm
• Na voljo v premerih: 200 mm, 250 mm, 300 mm in 350 mm

Art.-Št. 5526 871 ...
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Diamantna rezalna plošča 
Longlife

Diamantna rezalna plošča posebej primerna za odstranjevanje stare 
malte s spojev pri obnavljanju zidov (npr. klinker fasada) in za rezanje 
utorov/rež za ploščice in talne sloje, fasaderje, električarje, vodovodne 
inštalaterje in podobne obrtnike. Primerna tudi za uporabo pri vgrajevanju 
kablov, ožjih cevi, ipd. 

• Izjemna učinkovitost
• 4 različne debeline segmentov (4,5-10 mm),
• Daljša življenjska doba
• Optimalna stabilnost
• Na voljo v premerih: 115 mm in 125 mm

Art.-Št. 5526 960 ...

006 MONTAŽA
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Montaža

Diamantna krona S50 & S50-S

Cenovno zelo dostopna diamantna krona za univerzalno uporabo, z visoko hitrostjo vrtanja in dolgo 
življenjsko dobo.

• Hitro vrtanje
• M16 navoj
• Na voljo v premerih: 68 mm in 82 mm

Diamantna krona S50
• Zelo dobro odvajanje prahu

Art.-Št. 0668 605 ..

Diamantna krona U90 & U90-S

Izjemno vsestranska vrtalna krona z visoko hitrostjo vrtanja in dolgo življenjsko dobo

• Izjemno vsestranska
• Učinkovito, hitro in kvalitetno vrtanje
• M16 navoj
• Na voljo v premerih: 68 mm in 82 mm

Diamantna krona U90
• Optimalno odvajanje prahu in enostavno 

odstranjevanje izvrtanega jedra luknje

Art.-Št. 0666 635 ..

Diamantna krona PKD & PKD-S

Odlična rešitev s posebno visoko hitrostjo vrtanja za vrtanje v kompaktno silikatno opeko

• Večji nivo varnosti in do 6 krat hitrejše vrtanje v primerjavi s konkurenčnimi diamantnimi kronami
• Učinkovito, hitro in kvalitetno vrtanje
• M16 navoj
• Na voljo v premerih: 68 mm in 82 mm

Diamantna krona PKD
• Optimalno odvajanje prahu in enostavno 

odstranjevanje izvrtanega jedra luknje

Art.-Št. 0668 645 ..

Diamantna krona S50-S
• S pokrovom z luknjami za uporabo z 

nastavkom za odsesavanje prahu

Art.-Št. 0668 605 0..

Diamantna krona U90-S
• S pokrovom z luknjami za uporabo z 

nastavkom za odsesavanje prahu

Art.-Št. 0666 635 0..

Diamantna krona PKD-S
• S pokrovom z luknjami za uporabo z 

nastavkom za odsesavanje prahu

Art.-Št. 0666 645 0..
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Ejektorski zatič za krone

Art.-Št. 5462 030 001

Pritrdilna spona

Art.-Št. 5709 151 300

Brusni kamen

Art.-Št. 5527 000 ...

Podaljšek za krono  
½" ali 1 ¼"

Art.-Št. 5462 010 0..

Zbiralnik za vrtalno 
jedro

Art.-Št. 5709 151 301

Črpalka za vodo

Art.-Št. 0651 150 205

007 DIAMANTNO VRTANJE

PAMETNE REŠITVE, KI JIH NE DOBITE NIKJER 
DRUGJE!

Ponujamo vam tisto nekaj dodatnega za vaše težave–

Dodatna oprema

Set za suho vrtanje
Art.-Št. 5709 112 111

Dodatno držalo
Art.-Št. 5709 112 010
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Diamantno vrtanje

Stroj za diamantno vrtanje
DS 130-P / DS 130-T

Za ročno in stacionarno mokro in suho vrtanje v beton, armirani beton 
in opečnat zid. 
Ø izvrtin: Mokro vrtanje 8–132 mm, Suho vrtanje 8–164 mm

DS 130-P Compact-Set
Vsebina:
1x Stroj DS 130-P 
1x Ročaj za pomik vrtalnika DS 130-P/-T
1x Stojalo za vrtanje DS Compact

Art.-Št. 5709 111 200

Diamantna krona za mokro 
vrtanje
Longlife & Speed 1 ¼"

Visokokakovostna diamantna krona za mokro vrtanje z izjemno visoko 
hitrostjo vrtanja tudi v armirani beton in dolgo življenjsko dobo za vsa 
gradbena opravila

• 3x hitrejše vrtanje v primerjavi s konvencionalnimi vrtalnimi kronami
• Posebej visok segment za še daljšo življenjsko dobo
• Elastična a visoko-kakovostna vezava segmenta zmanjšuje lomljenje 

diamantnih segmentov z vrtalne krone
• Na voljo v premerih: 41 mm - 500 mm

Art.-Št. 5456 065 …

Diamantna krona za suho 
vrtanje
Longlife & Speed 1 ¼"

Vsestranska diamantna vrtalna krona z zelo visoko hitrostjo vrtanja in 
impresivno dolgo življenjsko dobo

• Enostavno in hitro vrtanje
• Izboljšano prodiranje krone v material
• Na voljo v premerih: 37 mm - 164 mm

Art.-Št. 5456 265 …

DS 130-T Compact-Set
Vsebina:
1x Stroj DS 130-T 
1x Ročaj za pomik vrtalnika DS 130-P/-T 
1x Stojalo za vrtanje DS Compact

Art.-Št. 5709 112 200

• Pištolski prijem ali T-ročaj
• Moč: 2.000 Watt
• Vpetje: ½" notranji in 1¼" zunanji navoj
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Brusni kamen

Za diamantne rezalne plošče in vrtalne krone 
(razen PKD).

• Za obnovo rezil

Art.-Št. 5527 000 ...

Kotna brusilka  
EWS 17-125-Q Power

1.700 W, priročna kotna brusilka za hitro, 
kakovostno in produktivno delo. Idealna tudi 
za zahtevnejša rezalna in brusna opravila. 
Z anti-vibracijskim ročajem in 6 stopenjskim 
regulatorjem hitrosti.

• Zaščita pred ponovnim zagonom ob prekinitvi 
napajanja

• Zaščita pred preobremenitvijo in mehak 
zagon

• Mehanska sklopka

Art.-Št. 5707 061 2

Nastavek za brušenje

Za delo brez prahu.

• Enostavna montaža
• Omogočeno brušenje ob stenah in kotih
• Visoka zmogljivost stalnega odsesavanja 

prahu

Art.-Št. 5707 000 107

008 STROJI IN DODATKI
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Stroji in dodatki

Rezkar
MSF 40

Izjemno močan rezkar z 1.900 W motorjem, vključno z dvema 125mm 
diamantnima rezalnima ploščama.

• Nastavitev globine rezanja brez uporabe dodatnih orodij
• Robustno in antistatično ohišje
• Ergonomska oblika in enostavna uporaba
• Natančno delo s pomočjo dodatnih valjev za lažjo vodljivost mašine

Art.-Št. 0702 416 1

Stroj za diamantno rezanje

Profesionalni stroj iz nerjavnega jekla za diamantno rezanje. Z 
integriranim sistemom za vodno hlajenje. Za hitro in gladko rezanje 
ploščic, marmorja, keramike, granita, opeke, kamna in drugih 
gradbenih materialov. 2 različni izvedbi za 2 različni dolžini rezanja 
obdelovancev, do 90 ali 120 cm.

WAC 90

Art.-Št. 0701 409 2

WAC 120

Art.-Št. 0701 401 2

Brusilnik za beton
EBS 125-E

1.700 W stroj za brušenje in odstranjevanje betona, estriha in zaščitnih 
premazov na trdih površinah.

• Visoka produktivnost
• Nadzorovanje hitrosti za delo primerno materialu
• Sistem za učinkovito odsesavanje
• Optimalno upravljanje z mašino

Art.-Št. 5707 701 1

008 STROJI IN DODATKI
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