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wykonujemy otwornice do rur zwykłych 
(110/127, 160/177, 200/212) 
i karbowanych (110/138, 160/190, 200/226) 
typ mocowania: HEX 12mm, SDS i SDS MAX

Piły tarczowe z uzębieniem
węglika wolframu do cięcia 
drewna przeznaczone do cięcia 
prostego, kątowego i ukosowe-
go na piłach ukośnych standar-
dowych i z posuwem.

• średnica zewnętrzna: 250mm
• otwór montażowy: 25,4 i 30mm
• rzaz: 2,5mm
• dopuszczalne obroty: 6000 obr./min.
• ilość zębów: 40 i 60

Wykonane z wysokiej jakości 
stali bi-metalicznej, głębokość 
wiercenia: 52 do 200mm, 
możliwość wykonania otwornic 
na specjalne zamówienie klienta

Piły widiowe do cięcia drewna
GLOB TOOLS TCT

Otwornice In-Situ Glob Premium
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Brzeszczoty do piłek ręcznych

Produkowane przez naszą firmę brzeszczoty do piłek ręcznych 
są odpowiednie do cięcia: stali, tworzyw sztucznych, metali 
nieżelaznych oraz drewna. Brzeszczoty HSS są również prze-
znaczone do cięcia trudno obrabialnych stali. Wszystkie brzesz-
czoty cechują się falowanym uzębieniem.

Płatnice do betonu komórkowego

Piły wykonujemy z uzębieniem 
z węglika spiekanego oraz 
tylko rozwierane
• długość: 635mm
• ilość zębów: 17 i 33 
   (z uzębieniem z węglika spiekanego)
• oraz 25 i 35 (uzębienie rozwierane)
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szlifierka do rur

satyniarka

pilnik

szlifierka do spoin 
pachwinowych

szczotkarka

szczotki

PRZYSTAWKI GLOB SYSTEM Z AKCESORIAMI ŚCIERNYMI
Pozostałe rozwiązania GLOB SYSTEM na
www.fnglob.pl/przystawki

Twoja szlifierka
nasza przystawka 
Zamień swoją szlifierkę
kątową w nowe urządzenie

GS01-00 GS03-00

GS07-00GS04-00

GS05-12

Szczotki do
postarzania drewna
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adaptery do wiercenia w rurach
do precyzyjnego wiercenia otworów
w rurach pod dowolnym kątem

ukosowarka
do rur i blach

GS10-03 GS10-04

UK01-00

GS10-02GS10-01
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Zaawansowana Technologia Cięcia i Wiercenia. 
Specjalistyczna technologia cięcia stali na sucho firmy Evolution została teraz 
włączona do asortymentu wielozadaniowych pił, które tną stal, aluminium, tworzywa sztuczne, 
drewno a także wiele innych materiałów. Evolution to także producent najwyższej jakości wiertarek 
magnetycznych do szybkiego i precyzyjnego wykonywania otworów w stali.

S185CCSL

S28 MAG EVO 42
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W ZESTAWIE

Elektronarzędzia Evolution są objęte 3 letnim okresem gwarancyjnym. Przez 20 lat firma Evolution 
wyrobiła sobie solidną reputację i jest rozpoznawana na całym świecie jako producent specjalistycz-
nych narzędzi, jest jedną z najszybciej rozwijających się marek elektronarzędzi na świecie.

RAGE 5-S

R15VAC

R300DCT R185CCSX R210CMS
PLUS

R255SMS DB PLUS
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Urządzenia do cięcia rur nierdzewnych EXACT pipe cut INOX Series.
Urządzenia z serii INOX Series zostały przeprojektowane, a sama część chwytna rury została 
wyposażona w specjalne koła. Koła te wykonane zostały ze stali nierdzewnej, aby zapobiegać 
pojawianiu się korozji lub jakichkolwiek śladów na wrażliwej powierzchni.

SPECJALNA OFERTA 
TARGOWA. 
Kup przecinarkę INOX 220, 
a stolik EXACT i tarczę 
INOX 140 dostaniesz GRATIS.

NOWOŚĆ
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TUBE 30

EBM.360VERTICAL
55S-TA

VERTICAL
60S

VERTICAL
50S

VERTICAL
50+/T

VERTICAL
100S+/TD

VERTICAL 32T

Euroboor to holenderski producent elektronarzędzi,
słynący z oferowania produktów najwyższej jakości.

 
Przygotowana dla naszej firmy linia VERTICAL obejmuje m.in.:

wiertarki ze stopą elektromagnetyczną,  szlifierki proste, ostrzałkę do frezów i wiertła trepanacyjne. 
Oferowane wiertarki pokrywają wszystkie wymagane przez użytkowników zastosowania. 
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ELEMENT 50 LP

WIERTŁA 
TREPANACYJNE

ELEMENT 40 ELEMENT 50

COMMANDO 40

ELEMENT 30

ELEMENT 75/100 COMMANDO 35

ROTABROACH to renomowany, brytyjski producent narzędzi 
i elektronarzędzi, specjalizujący się w  produkcji wiertarek ze stopą elektromagnetyczną.
Nowoczesny design i funkcjonalność oferowanych wyrobów, w połączeniu z ich niezawodnością sprawiły, że marka Rotabroach jest coraz popularniejsza 
wśród najbardziej wymagających użytkowników. Ofertę firmy uzupełniają wiertła trepanacyjne w wersji  ze stali szybkotnącej (HSS ) oraz z uzębieniem z 
węglika spiekanego (TCT). Firma Rotabroach dostarcza również rozwiązania do kolejnictwa (wiercenie otworów w szynach kolejowych).



www.globtools.com www.fnglob.pl11

ABS105

NG120 XL

784 XL 787 XL allroad N266 DA XL

ABS NG160

Firma Femi to włoski producent elektronarzędzi specjalizujący się
w przecinarkach taśmowych do cięcia stali.

Działająca od ponad 50 lat na rynku firma dostarcza najwyższej jakości produkty na kilkadziesiąt światowych rynków.
Innowacyjność i niezawodność to główne wyznaczniki marki Femi.
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Zaprojektowane, aby uzyskać super wąski rzaz.
Zmniejszenie oporów cięcia poprzez zaprojektowanie
i zastosowanie unikalnej konstrukcji ośrodka tarczy, wykorzystu-
jącej bardzo wąski rzaz. Zapewnia uzyskanie gładkiej i równej
powierzchni po cięciu i poprawia komfort pracy z tarczą.

Legendarna japońska jakość wykonania pił widiowych.
Zastosowanie najnowszego gatunku węglików typu Cermet, 
pozwoliło na uzyskanie znacznego zwiększenia odporności na 
zużycie, a tym samym żywotność narzędzi została znacząco 
wydłużona.

NOWA GEOMETRIA UZĘBIENIA
Unikalna geometria zębów piły widiowej (szeroki i płytki wręb 
między zębami) zapewnia korzystny balans tarczy oraz popra-
wia stabilność podczas cięcia.

SUPER

SZEROKI

NOWY
GATUNEK

CERMET

Produkowane w Japonii
tarcze widiowe z węglikiem typu CERMET
Firma Motoyuki to jeden z liderów produkcji wysokiej jakości tarcz premium z uzębieniem z węglika typu CERMET.
Ta założona w Japonii w 1984 roku firma, wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby tworzyć jeszcze lepsze produkty. 
Stosowane innowacje sprawiają, że stała się jednym z liderów produkcji tarcz widiowych na świecie.
Poza doskonałym wykończeniem powierzchni w trakcie obróbki (cięcia) węglik typu cermet zapewnia również zdecydowanie dłuższą żywotność 
narzędzia w porównaniu do tarcz z uzębieniem z węglika wolframu. To właśnie połączenie wytrzymałości oraz odporności na zużycie, 
czyni tarcze firmy MOTOYUKI tak wyjątkowe i doskonałe.
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Tarcza do cięcia 
stali
SERIA FR

Zakres 
średnic:  100-355mm

Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia 
cienkiej stali i blachy 
trapezowej
SERIA KP

Zakres 
średnic:  80-216mm 

Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia 
stali
SERIA GLA

Zakres 
średnic:  100-415mm

Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia 
stali
SERIA FM

Zakres 
średnic:  100-415mm

Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia stali
SERIA NSS

Średnica: 180mm 
Ilość zębów: 38
otwór mocujący: 20mm
rzaz 1,65mm
dopuszczalna max.
prędkość: 5500 obr./min
Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia stali
nierdzewnej
SERIA FMS

Zakres 
średnic: 150-355mm

Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia
stali 
SERIA HLT

Średnica: 165mm 
Ilość zębów: 40
otwór mocujący: 20mm
rzaz 1,4mm
dopuszczalna max.
prędkość:  4200 obr./min
Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia stali
nierdzewnej
SERIA ST

Zakres 
średnic: 125-355mm 

Węglik typu Cermet

Tarcza do cięcia 
aluminium i metali 
nieżelaznych 
SERIA GA

Zakres 
średnic:  100-455mm

Węglik typu Cermet

Asortyment firmy Motoyuki dostępny pod marką
GLOBAL SAW jest poszerzany. Aktualnie oferujemy 9 serii 

produktowych przeznaczonych do cięcia stali, stali 
nierdzewnej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
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Otwornice bi-metaliczne z adapterami
Najnowsze otwornice bi-metaliczne w ofercie M.K.MORSE - Advanced Bi-metal. Unikalny 
kształt zęba oraz agresywny kąt natarcia zapewniają gładkie i efektywne usuwanie wiórów 
oraz szeroki zakres zastosowań. Wzmocniony profil uzębienia wydłuża żywotność zębów 
oraz wzmacnia odporność na uderzenia przy cięciu przerywanym.
Rozwarcie uzębienia w technologii PTP powoduje rozłożenie sił tnących równomiernie,
co powoduje gładsze cięcie.

Brzeszczoty bi-metaliczne do pił szablastych
Brzeszczot szablasty bi-metaliczny MK MORSE Master Cobalt. Ostrze wykonane z wysokiej 
jakości stali szybkotnącej zapewniającej długą żywotność uzębienia.
Najlepszy wybór do cięcia każdego rodzaju metalu do grubości 6,4mm .
Zalety:
- wykonane z wysokiej jakości stali bi-metalicznej zapewniającej dłuższą żywotność ostrza,
- szeroki zakres dostępnych rozmiarów oraz podziałek,
- specjalna konstrukcja - gwarantują odpowiednie parametry, tj. sztywność lub elastyczność    
  przy różnych zastosowaniach,
- brzeszczoty bagnetowe Master Cobalt posiadają standardowe uchwyty montażowe.

Piły tarczowe do cięcia stali Metal Devil
Piły tarczowe Metal Devil® do cięcia stali oraz innych metali z łatwością zastępują tradycyjne 
tarcze poszerzając zakres ich zastosowań. Tarcze Metal Devil pozwalają ciąć szybciej, bez 
nagrzewania materiału, przypaleń oraz dłużej niż zwykle tarcze do stali. Podczas pokazów 
tarcz Metal Devil, prosimy zainteresowanych o dotknięcie przeciętej powierzchni. Są zdumieni 
faktem, że powierzchnia jest zimna. Specjalne zęby z węglikiem spiekanym redukują przeno-
szenie ciepła na materiał do minimum. Podczas cięcia praktycznie nie występują iskry.
Tarcze Metal Devil® pozwalają na cięcie o wiele szybsze niż w przypadku użycia tradycyjmych 
tarcz. Teraz możesz pracować lepiej i o wiele szybciej. Używanie tarcz Metal Devil® zapewnia 
niski koszt jednostkowego cięcia.

Firma M.K. MORSE posiada ponad 50-letnie doświadczenie 
w produkcji akcesorów do elektronarzędzi . Specjalizuje się w produkcji 
otwornic bi-metalicznych, brzeszczotów do pił szablastych, pił widiowych do cięcia stali 
oraz innych narzędzi. Na rynku polskim obecna jest od 2003 roku.
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Firma M.K. MORSE jest doświadczonym producentem pił taśmowych
do cięcia stali oraz drewna. Zdobyte przez ponad 50lat doświadczenie sprawiło,

że stała się jednym z globalnych liderów produkcji pił taśmowych.

Piły M42 są podstawowym wyborem do cięcia 
pełnych materiałów oraz profili grubościen-
nych ze stali konstrukcyjnych, stali węglowych, 
stopowych, a nawet niektórych stali wyższej 
jakości. Idealne do średnich i dużych przeci-
narek taśmowych.

Piły Achiever przeznaczone do przecinarek 
półautomatycznych i automatycznych, cięcia 
stali konstrukcyjnych, stopowych i nierdzewnych.
Duży wybór podziałek uzębienia.

Piły taśmowe MAVERICK umożliwiają zarówno 
warsztatom jak i firmom produkcyjnym 
przecinanie różnorodnych materiałów bez 
konieczności wymiany taśmy tnącej. Zakres 
stosowania obejmuje następujące materiały: 
stal konstrukcyjną, nierdzewną, narzędziową.

Piły Challenger zaprojektowane wyłącznie do 
cięcia kształtowników (kątowniki, belki dwu-
teowe, rury itp.) zarówno przy pojedynczych 
elementach jak i pakietach. Najlepsze efekty 
podczas cięcia elementów ze stali konstruk-
cyjnych, węglowych oraz niskostopowych. 

Najbardziej zaawansowane technologicznie 
piły M.K. MORSE
INDEPENDENCE EXS - geometria ostrza 
zaprojektowana do cięcia pełnych materiałów 
o dużych średnicach ze stali nierdzewnych, 
stopowych i trudno obrabialnych.

HFE- piły do produkcyjnego cięcia drewna. 
Hartowane ostrze / elastyczny grzbiet, najlepsza 
wydajność podczas cięcia krzywizn, łuków. 
HB- piły do cięcia drewna ogólnego zastosowania.
Hartowane ostrze / hartowany grzbiet. 
• piły te zapewniają większą prostoliniowość 
podczas cięcia.

PIłY TAŚMOWE DO CIĘCIA STALI I DREWNA.
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Fabryka Narzędzi GLOB jest certyfikowanym 
producentem nowoczesnych Urządzeń Trans-
portu Linowego – wyciągów narciarskich oraz 
przenośników taśmowych. Nasza wiedza 
opiera się na dużym doświadczeniu zdobytym 
dzięki realizacji wielu różnorodnych inwestycji. 
Od 1979 roku wyprodukowaliśmy ponad 250 
urządzeń pod nazwą Polglob oraz Ski Convey-
or. Działalność firmy nie ogranicza się tylko do 
wytwarzania urządzeń – świadczymy również 
usługi napraw, modernizacji oraz wykonujemy 
zaploty lin Urządzeń Transportu Linowego. Sze-
roka dywersyfikacja produktów i usług pozwoli-
ła wprowadzić do naszej oferty inne urządzenia 
służące do wyposażenia zimowych ośrodków 
(karuzele) a dzięki wykorzystaniu nawierzchni 
igielitowych GLOBSPORT możliwe jest ich wy-
korzystanie w okresie letnim. Również świad-
czymy usługi dostawy i montażu całorocznych 
torów biegowych oraz zjazdowych.

Zajmujemy się produkcją wyciągów narciarskich, 
przenośników taśmowych oraz karuzeli narciar-
skich. Nasze urządzenia od wielu lat sprzedaje-
my w Polsce oraz eksportujemy na cały świat. 
Sprzedajemy również sztuczne nawierzchnie 
umożliwiające wykorzystywanie naszych urzą-
dzeń przez cały rok, całoroczne tory
do narciarstwa biegowego, części zamienne 
wyciągów narciarskich, opony tubingowe oraz 
wiele innych produktów.


