
BURGHIE PENTRU LEMN - IRWIN 
 

 

UNIOR TEPID, furnizorul traditional de solutii profesioniste in domeniul sculelor de mana 

propune IRWIN, program scule debitare si perforare. IRWIN este principalul producător de 

burghie şi accesorii pentru prelucrarea lemnului. Indiferent de proiectul de prelucrare a lemnului 

pe care îl intenţionaţi, burghiile fabricate de IRWIN Tools sunt cele mai eficiente.  Dacă 

activitatea necesită perforarea de găuri repede şi curat sau lucrări de finisare precise, IRWIN 

oferă un burghiu pentru fiecare aplicaţie şi nevoie. 

 

Burghiele Irwin Blue Groove 4X şi Blue Groove 6X pentru lemn ridică ştacheta calităţii şi 

performanţei uneltelor. Tehnologia sa avansată include "margini tăietoare" veritabile care 

alunecă prin lemn în loc să îl perforeze. Profesioniştii îşi pot îmbunătăţi acum productivitatea şi 

precizia cu produsele inovatoare Irwin . Ultima generaţie Blue Groove Power aduce o 

durabilitate extremă, datorită tehnologiei bi-metal. 

 

Burghie pentru lemn Blue Groove Power 
Cel mai rezistent burghiu din toate timpurile! 

 

 

1. Rezistenţă extremă - Tăişurile bimetalice asigură rezistenţă îndelungată la aplicaţii solicitante 

2. Vârf filetant - Pentru uşurinţă de utilizare şi avansare în material 

3. Canelură ascuţită - Pentru aderenţă redusă şi uşurinţă în utilizare 

Model cu trei caneluri pentru îndepărtarea mai rapidă a aşchiilor. 

4. Lungime compactă - Conceput pentru a încăpea între stâlpi la cele mai obişnuite aplicaţii 

Coadă Quick Change de 1/4” la Blue Groove Power 14-16 mm. 

Coadă Quick Change de 3/8” la Blue Groove Power 18-32mm. 

 

 



 

Blue Groove 6X 
Burghiu pentru lemn – Cel mai rapid burghiu pentru lemn din toate 
timpurile! 
 

 
 
1. Pinteni de tăiere -Pentru găuri curate, cu fragmentare minimă. 

2. Vârf filetant - Pentru uşurinţă de utilizare şi avansare în material. 

3. Canelură ascuţită - Pentru aderenţă redusă şi uşurinţă în utilizare. 

Model cu trei caneluri pentru îndepărtarea mai rapidă a aşchiilor. 

4. Tratare termică pe întreaga lungime - Pentru rezistenţă suplimentară. 

5. Lungime compactă 

Conceput pentru a încăpea între stâlpi la cele mai obişnuite aplicaţii. 

Coadă Quick Change de 1/4”. 

 

 
 

Burghie plate Blue Groove 4X 
De 4 ori mai rapide decât burghiele plate standard 
 

 
 
 
Burghie plate Blue Groove 4X - 152mm Lungime 

 
- Pinteni de tăiere dubli, pentru găuri fără aşchii 

- Tăiş mai gros pentru o durată de viaţă mai lungă 

- Punct şi tăiş Bluegroove pentru înlăturarea mai rapidă a aşchiilor 

- Coadă mai mare cu 10% pentru o durabilitate superioară 



- Coada hexagonală 1/4" previne alunecarea burghiului în mandrină 

 

Burghie plate Blue Groove 4X - 400 mm Lungime 

 
Pentru rază de acţiune mărită 

A nu se utiliza cu prelungitoare de burghie sau prese de găurit 

 
 
 

Extensii Quick-Change™ Lock-n-Load 
 

 
 
SISTEM LOCK-N-LOAD™ pentru eliberarea rapidă cu o singură mână 

MODELUL FĂLCII fixează ferm burghiele cu coadă hexagonală, precum şi pe cele cu clichet cu bilă 

GAMA QUICK CHANGE DE 1/4" poate fixa acum şi capete de şurubelniţă 

CONSTRUCŢIE DIN OŢEL-CARBON MANŞON ŞI CORP pentru rezistenţă şi durată de viaţă 
 

 

Compatibilitate™ Lock-n-Load 

 



 
 

Burghiu elicoidal 
Burghiu elicoidal cu centru solid şi pinten de tăiere 
 

 
 
Punct de înşurubare cu filet pentru o viteză de găurire sporită la toate tipurile de lemn 

Model cu un singur pinten de tăiere pentru o finisare mai fină a găurii 

Canelură foarte lată pentru înlăturarea mai rapidă a aşchiilor 

Corp complet călitde la vârf până la coadă, pentru rezistenţă sporită 

Coada hexagonală previne alunecarea burghiului în mandrină 

Perfect pentru toate tipurile de lemn 

Creează găuri perfecte şi drepte 
 
 
 

Extensii pentru burghie elicoidale 
 

 
 
 

 

Burghiu elicoidal cu coada inel 
 

 
 
 
 



 

Burghie de precizie 
Pentru găuri precise şi curate 

 
Perfect pentru toate tipurile de lemn 

Creează găuri perfecte şi drepte 

 

 
 
Vârful ascuţit asigură poziţionarea precisă pentru începerea găurii 

Burghiul este prelucrat cu precizie pentru utilizare în fabricarea mobilei, la fixarea cu cep, fabricarea dulapurilor şi 

alte aplicaţii de tâmplărie care necesită găurirea la dimensiune exactă 

Tăişurile cu pinteni reduc aşchierea şi asigură o gaură netedă şi curată 

Canelurile late asigură o evacuare rapidă şi continuă a aşchiilor 

 

 

 

 

Unior Tepid SRL 

 

Str. Bruxelles, nr. 10, loc. Prejmer, 507165, Parcul Industrial Prejmer, jud. Braşov 
 
Tel: 0268 322 483 | 0268 318 430 
Mobil: 0728 162 362 | 0728 162 363 
Fax: 0268 322 483 | 0268 317 786 
E-mail:  office@tepid.ro; tepid@tepid.ro 

Web:  http://www.sculeserioase.ro/ 
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