
SMART  
STEP
Pametnejše vrtanje
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Visoka natančnost  
pri okroglih luknjah

Natančno centriranje 
pri vrtanjih lukenj, 
brez zdrsa, kar je 
idealno za vrtanje 
v okrogle materiale 
ali cevi z najvišjo 
zahtevnostjo 
centriranja

PRVI SVEDER S 
STOPNIČASTO 
GEOMETRIJO 
KONICE

Prednosti stopničaste geometrije 
konice (od dia. 2.5 mm) v primerjavi 
s konvencionalnimi svedri:

Običajni 
sveder

Smart-Step 
sveder
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Mnogo hitrejše 
vrtanje kot z 
običajnimi svedri

Udobno vrtanje,  
relativno nizka 
temperatura med 
vrtanjem in manj 
obremenjena 
vrtalna konica, kar 
razbremeni tudi 
vrtalnik

3-STRANO STEBLO 
Geometrija svedra, ki je primerna za raznolike materiale

Peprečuje vrtenje v vpenjalni glavi
• Hitrejše, bolj udobno delo
• Optimalen prenos moči
• Zaščitna vpenjalne glave pred poškodbo
•  Lažje odpiranje in zapiranje vpenjalne glave

JEKLO LITO 
ŽELEZO

ALUMINIJ NE-ŽELEZNE
KOVINE

PLEKSI 
STEKLO

PLASTIKA LES
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HSS DIN 1869 R2 spiralni sveder
SMART STEP
Prednosti SMART STEP geometrije konice se izkažejo tudi pri daljših izvedbah: natančno vrtanje 
brez uporabe točkala pri vrtanju dolgih lukenj je le ena izmed prednosti. Dvojno posneti vodilni 
robovi in sekundarni rezalni robovi zagotovijo precizno in ravno pot vrtanja. Sveder je do 100 % 
hitrejši od običajnih HSS vrtalnih svedrov.

• Za jekla trdnosti do 1,000 N/mm², lito železo, aluminij, baker, medenine in bron
• Za mehek in trdi les, kompozitne materiale
• Za plastiko (vklj. akrilno steklo, visokotlačne laminate, vezane plošče ...)

HSCO DIN 338 spiralni sveder
SMART STEP
HSCo SMART STEP sveder z novo geometrijo konice se lahko uporablja tudi za vrtanje v nerjavna 
jekla in ostala trša jekla, označuje pa ga vijolični obroč. Zahvaljujoč prednostim SMART STEP 
geometrije konice in 3-stranem steblu, se ta sveder lahko uporablja za natančno ročno vrtanje lukenj 
do premera 20.0 mm brez predhodnega vrtanja.

• Primeren za skoraj vse materiale, vključno z nerjavnimi jekli (e.g. V2A, V4A), toplotni odpornimi 
jekli in titanom

• Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu do trdnosti 1200 N/mm², kot tudi v litem železu, 
ne-železnih kovinah (npr. aluminij in aluminijeve litine, bron, plastika), trd in mehek les

Art. št. 0624 95...
Dia. 4.0 – 13.0 mm

Art. št. 0626 94...
Dia. 1.0 – 20.0 mm 

HSS DIN 338 spiralni sveder 
SMART STEP
HSS SMART STEP spiralni sveder je bil prvi na trgu spiralnih svedrov, ki je imel geometrijo stop-
ničaste konice. HSS SMART STEP svedri so na voljo v različnih velikostih in setih. Zahvaljujoč pred-
nostim SMART STEP geometrije konice in 3-stranim steblom (zmanjšan na 12.7 mm z vrtalnega 
premera dia. 13.0 mm), se sveder lahko uporablja za natančno ročno vrtanje lukenj do 20.0 mm 
premera brez predvrtanja in do 26.5 mm pri uporabi namiznih vrtalnih strojev.

• Za jekla trdnosti do 1,000 N/mm², lito železo, aluminij, baker, medenine in bron
• Za mehek in trdi les, kompozitne materiale
• Za plastiko (vklj. akrilno steklo, visokotlačne laminate, sitotiskarske plošče ...)

Art. št. 0624 93...
Dia. 1.0 – 26.5 mm  

ORIGINAL:
Za vrtanje lukenj z visoko 
natančnostjo, vrtalna globina 
do 5x premera svedra

VSESTRANSKI:
Za vrtanje v skoraj vse mate-
riale do globine, ki dosega 5x 
premer svedra

SPECIALIST ZA GLOBOKE 
LUKNJE:
Za natančno vrtanje lukenj do 
globine, ki dosega 25x premer 
svedra

SMART STEP SPIRALNI SVEDRI
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SMART STEP KOMBINIRANI NAVOJNI SVEDER

SMART STEP STOPNIČASTI SVEDER

TA, KI PRIHRANI ČAS:
Prvi 3-v-1 navojni sveder s 
SMART STEP geometrijo 

HSS DEEPCUT stopničasti sveder
SMART STEP
Ta multi-funkcionalni stopničasti sveder je zasnovan za fleksibilno in natančno uporabo v pločevini 
in debelejših obdelovancih iz jekel trdnosti do 1300 N/mm² , tudi za lito železo, medenino, bron, 
pleksi steklo, plastiko in les. 3-strano steblo zagotovi optimalen prenos moči med vrtanjem.

• Zelo hitro vrtanje in hitrejši postopek rezanja zahvaljujoč 4 rezalnim robovom in SMART STEP  
tehnologiji

• Prihrani delo raziglenja, saj to opravi prehod na širši premer svedra
• Prihrani delo predvrtanja in točkanja, a kljub temu vrta natančno
• Združuje več premerov vrtanja v 1 svedru
• AICrN večplasten premaz za izjemno dolgo življenjsko dobo
• Posebno oblikovana verzija združuje vse najpomembnejše premere (dia. 3.3 – 10.2 mm) za 

M4 – M12 skoznje navoje v 1 svedru

HSS kombinirani navojni sveder 
SMART STEP
Vrtanje z visoko natančnostjo, rezovanje navojev, grezenje in raziglanje v 1 koraku brez potrebe po 
menjavi orodja in z vsemi prednostmi SMART STEP geometrije.

• Idealen za uporabo v aluminiju, medenini in plastiki
• za obdelavo pločevine iz nelegiranih in legiranih jekel trdnosti do  

600 N/mm² kot tudi za lito železo

Art. št. 0694 459 …

Art. št. 0653 93...
M3 – M12 

Art. št. Št. 
korakov

Maks. globina 
vrtanja

Diameter območja vrtanja [mm]

0694 459 310 6 1.5 x dia. 3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2

0694 459 412 9 10 mm 4.0/5.0/6.0/7.0/ 8.0/9.0/10.0/11.0/12.0

0694 459 820 7 10 mm 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0

0694 459 919 6 10 mm 9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0

MULTIFUNKCIONALNI 
PAKET:
Brez menjav orodij s krajšim 
časom vrtanja materialov 
debeline do 10 mm
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HSS DIN 338  
SPIRALNI SVEDER  
SMART STEP

HSCo DIN 338 
SPIRALNI SVEDER  
SMART STEP

HSS DIN 1869 R2 
SPIRALNI SVEDER  
SMART STEP

HSS komb. 
navojni sveder
SMART STEP

HSS DEEPCUT 
stop. sveder
SMART STEP

Art. št. 0624 93 ... 0626 94 ... 0624 95 ... 0653 93 ... 0694 459 …

Posebne 
lastnosti

• Original: dostopen v mnogo 
velikostih in setih

• Zasnovan za velike premere  
lukenj do 20.0 mm pri 
ročnem vrtanju brez pred-
vrtanja

• Z namiznim vrtalnikom 
lahko vrtamo do premera 
26.5 mm brez predvrtanja

• Za univerzalno uporabo 
v skoraj vseh materialih 
(vijoličen obroč)

• Zasnovan za velike 
premere  lukenj do 
20.0 mm pri ročnem 
vrtanju brez predvrtanja

• Natančno vrtanje brez 
deviacij tudi pri dolgih 
luknjah

• Dvojno posnet vodilni 
rob zagotavlja raven 
potek vrtanja

• Visoko natančno vrtanje, 
vrezovnaje navojev in 
raziglenje v 1 koraku 
brez potrebe po menjavi 
svedra

• Krajši čas postopka, ker 
ni potrebe menjati svedra

• Za materiale do debeline 
10 mm

• Posebna različica z 
vsemi glavnimi premeri  
(dia. 3.3 – 10.2 mm) za 
M4 – M12 skoznje luknje 
v 1 svedru

SMART  
STEP 
geometrija 
konice

Od dia. 2.5 mm Od dia. 2.5 mm Vse velikosti Vse velikosti Vse velikosti

Steblo • 3-strano steblo (od dia. 
4 mm)

• Od dia. 13.0 mm zmanjšan 
na dia. 12.7 mm

• 3-strano steblo (od dia. 
4 mm)

• Od dia. 13.0 mm zman-
jšan na dia. 12.7 mm

3-strano steblo 1/4“ 6-kotno 3-strano steblo

Dimenzije Dia. 1.0 – 26.5 mm Dia. 1.0 – 20.0 mm Dia. 4.0 – 13.0 mm M3 – M12 4 velikosti za vse dimenzije 
od 3.3 do 20.0 mm

Seti

19 delni  
dia. 1-10 mm x 0.5 mm
Art. št. 0624 930 019

25 delni  
dia. 1-13 mm x 0.5 mm
Art. št. 0624 930 025

Kaseta z navojnimi 
svedri SMART STEP HSS 

14 delni 
skoznja luknja
Art. št. 0653 937 014

14 delni 
slepa luknja 
Art. št. 0653 938 014

19 delni  
dia. 1-10 mm x 0.5 mm
Art. št. 0626 940 019

25 delni  
dia. 1-13 mm x 0.5 mm
Art. št. 0626 940 025

–

6 delni
M3 – M10
Art. št. 0653 930 007

3  delni
Art. št. 0694 459 001

PREGLED SMART STEP DRUŽINE
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TERMINOLOGIJA V 
OBDELAVI MATERIALOV
HSS: je okrajšava za hitrorezno jeklo. Gre za 
posebno orodno jeklo, sestavljeno iz več zlitin, s 
hitrejšo sposobnostjo rezanja materiala od tradicio -
nalnega visokoogljičnega jekla zaradi svoje trdote, 
odpornosti proti obrabi in odpornosti proti mehčanju 
pri visokih temperaturah.

HSCo: je okrajšava za hitrorezni kobalt in je razšir-
itev HSS, ustvarjena z dodajanjem kobalta (5-8 
%) za izboljšanje toplotne odpornosti, vzdržljivosti 
in odpornosti na udarce. Običajno uporabljen pri 
izdelavi visokokakovostnih izdelkov za predela-
vo materialov za visoko trdno in kaljeno jeklo, lito 
železo in nerjavno jeklo.

Smart Step Tehnologija: Nova geometrija pri 
vrtanju, ki sledi konceptu stopničastih navojev.

AICrN večplasten premaz: Aluminijev kromov 
nitrid, poseben premaz za podaljšanje življenjske 
dobe orodja, povečanje toplotne odpornosti, zagoto -
vitev optimalne odstranitve ostružkov in izboljšanje 
rezalnih lastnosti.
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ORSY® SISTEMSKA KASETA ZA SVEDRE:

Vso SMART STEP pakiranje je izdelano iz 100% PCR (reciklirana plastika), 
100% reciklabilni in bronasto certificirano po Cradle to Cradle® certifikatu

Za še boljše rezultate in 
daljšo življenjsko dobo:

Cut+Cool olje za 
vrtanje in rezanje
Art. št. 0893 050 …

Na voljo v različnih verzijah za 
različne namene

SMART STEP

• Kompaktna velikost, ki se odlično ujema z ostalimi Würth 
ORSY® izdelki za shranjevanje 

• Zahvaljujoč tečajem in zaponki se lahko kaseta odpre že 
v predalu

• Moderna oblika kaset omoogča nalaganje ene na 
drugo

Wuerth d.o.o.  ·  Brodišče 25  ·  1236 IOC Trzin  ·  Slovenija  
·  (T) 01 530 57 80  ·  (F) 01 530 57 90  ·  info@wuerth.si  ·  
www.wuerth.si 

Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od originala! V 
letaku navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih 
je potrebno pred naročilom preveriti. Pridržujemo si pravico do 
spremembe cen in izdelkov. Ponudba je veljavna le za pravne 
osebe.


