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Plienui Ketui Aliuminiui Spalvotiems 
metalams

Organiniam 
stiklui

Plastikui Medžiui

TRIJŲ BRIAUNŲ KOTELIS
(Ø nuo 4,0 mm)

Tinkami darbui  
su daugeliu medžiagų

•	 Apsaugo	nuo	grąžto	prasisukimo
• Optimalus	sukimo	jėgos	perdavimas
• Apsaugo	griebtuvą	nuo	pažeidimų
• Žymiai	mažiau	pastangų	atliekant	gręžimo	darbus
•  Labai	patogus	gręžimas

Įprastas	
grąžtas

Ypač	tikslios	skylės

Idealiai	tinka	gręžti	aukštos	
kokybės	užapvalintoms	
medžiagoms	ar	vamzdžiams,	
kuriems	reikalingos	puikios	centra-
vimo	savybės

Gerokai	greitesni	nei	įprasti	
grąžtai

Komfortiškas	ir	švelnus	gręžimas,	
žemesnės	temperatūros	ir	
mažesnės	gręžtuvo	apkrovos

SMART STEP® 
grąžtas

PIRMASIS 
METALO 
GRĄŽTAS SU 
PAKOPINIO 
GRĄŽTO 
GEOMETRIJA



Grąžtai HSS 
SMART STEP®

Pirmasis metalo grąžtas su pakopinio grąžto geometrija (Ø nuo 2,5 mm). Dėka pakopinės 
geometrijos bei sumažinto trijų briaunų kotelio (kotelis sumažintas nuo 13 mm iki 12,7 mm Ø), 
grąžtas be papildomo pirminio gręžimo rankiniais įrankiais, gali gręžti preciziškas skyles iki 20 mm 
Ø, o stacionariomis gręžimo staklėmis tai galima atlikti iki 26,5 mm Ø

• Galima	gręžti	ruošinius	pagamintus	iš	plieno,	kurio	kietumas	iki	1000	N/mm²,	 
ketų,	aliuminį,	varį,	žalvarį	ir	bronzą

• Taip	pat	tinka	minkštai	ir	kietai	medienai,	kompozitinėms	medžiagoms	(langų	profiliams),	 
bei	plastikui	(organiniam	stiklui,	aukšto	slėgio	laminatui)

Grąžtai HSS DIN 1869 R2 
SMART STEP®

SMART STEP® grąžto smaigalio laiptuota geometrija tinka ir ypač ilgiems grąžtams. Preciziškas 
gręžimas, puikios centravimo savybės bei trijų briaunų kotelis. Dvi pjaunančios briaunos ir toliau 
sekantys pjaunančių briaunų laipteliai užtikrina tikslius ir taisyklingus kiaurymės parametrus. SMART 
STEP® ilgieji grąžtai yra iki 100% greitesni nei įprasti HHS ilgieji grąžtai. 

• Minkštai	ir	kietai	medienai,	kompozitinėms	medžiagoms	(langų	profiliams)
• Galima	gręžti	ruošinius	pagamintus	iš	plieno,	kurio	kietumas	iki	1000	N/mm²,	 
ketų,	aliuminį,	varį,	žalvarį	ir	bronzą

• Plastikui	(organiniam	stiklui,	aukšto	slėgio	laminatui)

Grąžtai HSCO 
SMART STEP®

HSCo SMART STEP® grąžtai su nauja laiptuota smaigalio geometrija skirti nerūdijančiam plienui 
bei kietesniems plienams. Dėl šio universalumo išskirtinai pažymėti violetinės spalvos žiedeliu. Dėka 
pakopinės geometrijos bei sumažinto trijų briaunų kotelio (kotelis sumažintas nuo 13 mm iki 12,7 mm 
Ø) grąžtas gali gręžti preciziškas skyles iki 20 mm Ø be papildomo pirminio gręžimo.

• Tinka	daugumai	skirtingų	medžiagų,	tokių	kaip	nerūdijantis	plienas	(V2A,	V4A),	karščiui	
atsparus	plienas	bei	titanas

• Galima	gręžti	ruošinius	pagamintus	iš	įprastinio	plieno,	kurio	kietumas	iki	1200	N/mm²,	ketų,	
nespalvotuosius	metalus,	kietą	bei	minkštą	medieną

Produkto Nr. 0624 93..
Ø	1,0-26,5	mm	bei	rinkiniai

Produkto Nr. 0624 95..
Ø	4,0-13,0	mm

Produkto Nr. 0626 94..
Ø	1,0-20,0	mm	bei	rinkiniai

Skirtas didelio tikslumo apvalioms 
skylėms gręžti. Gręžimo gylis iki 
penkių diametrų

GILIŲ KIAURYMIŲ 
SPECIALISTAS
Skirtas gilioms kiaurymėms

ITIN KIETOMS
MEDŽIAGOMS GRĘŽTI
Gręžimo gylis iki penkių diametrų

GRĄŽTAI SMART STEP®



KOMBINUOTI SRIEGIKLIAI HSS SMART STEP®

PAKOPINIAI GRĄŽTAI HSS SMART STEP® 

Kombinuoti sriegikliai HSS 
SMART STEP®

Dėka unikalios SMART STEP® technologijos, garantuojamas ypač preciziškas gręžimas, sriegimas 
ir įgilinimo frezavimas vienos operacijos metu

• Idealiai	tinka	daryti	kiaurymėms	iki	1xØ	storio	aliuminyje,	žalvaryje	bei	plastikuose
• Puikiai	tinka	metalo	lakštams	pagamintiems	iš	spalvotojo	metalo	bei	legiruoto	ir	nelegiruoto	
plieno,	kurio	kietumas	iki	600	N/mm²

Giliapjūviai pakopiniai grąžtai HSS
SMART STEP®

Universalūs pakopiniai grąžtai su AlCrN padengimu ir unikalia SMART STEP® technologija labai 
tiksliam skylių gręžimui. Pirmasis pakopinis grąžtas galintis gręžti iki 10 mm storio ruošinius pagam-
intus iš įprastinio plieno, kurio kietumas iki 1300 N/mm². Tinka gręžti ketui, aliuminiui, spalvotiems 
metalams, organiniam stiklui, plastikams bei medienai. Trijų briaunų kotelis suteikia optimalų sukimo 
jėgos perdavimą

• Savaime	nuimamos	gręžiamos	kiaurymės	užvartos
• Patogus	gręžimas	ir	paprastas	esamų	skylių	didinimas
• Vienu	grąžtu	sėkmingai	išgręšite	įvairaus	dydžio	kiaurymes
• Ypatingai	tvirtas	AlCrN	daugiasluoksnis	apsauginis	padengimas
• Speciali	pakopinio	grąžto	versija	populiariausiems	sriegimo	 
diametrams	(M4	-M12)

• SMART STEP®	technologija	leidžia	gręžti	greičiau	bei	tiksliau	

Produkto Nr. 0653 93..
M3	–	M12

Produkto Nr. 0694 459..

Taupomas laikas ir išlaidos, nes 
nereikia keisti sriegiklių

Pirmasis pakopinis grąžtas galintis 
gręžti iki 10 mm storio medžiagas

Produkto Nr. Pakopų skaičius Maksimalus gręžimo gylis Gręžimo skersmuo (mm)

0694 459 310 6 1.5	x	Ø 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



HSS DIN 338  
grąžtai 
SMART STEP®

HSCo DIN 338 
grąžtai 
SMART STEP®

HSS DIN 1869 R2
grąžtai  
SMART STEP®

HSS KOMBINUOTI  
SRIEGIKLIAI 
SMART STEP®

HSS giliapjūviai  
pakopiniai grąžtai 
SMART STEP®

Produkto Nr. 0624 93 ... 0626 94 ... 0624 95 ... 0653 93 ... 0694 459 …

Svarbios 
savybės 

• Platus diametrų pasirinkimas
• Su rankiniais įrankiais 

grąžtas gali gręžti preci-
ziškas skyles iki 20 mm Ø be 
papildomo pirminio gręžimo

• Su stacionariomis gręžimo 
staklėmis grąžtas gali 
gręžti preciziškas skyles iki 
26,5 mm Ø be papildomo 
pirminio gręžimo

• Tinka daugumai skirtingų 
medžiagų (violetinės 
spalvos žiedelio 
žymėjimas)

• Su rankiniais įrankiais 
grąžtas gali gręžti 
preciziškas skyles iki 
20 mm Ø be papildomo 
pirminio gręžimo

• Tikslus ypač gilių 
kiaurymių gręžimas 

• Dvi pjaunančios 
briaunos ir toliau 
sekantys pjaunančių 
briaunų laipteliai 
užtikrina tikslius ir 
taisyklingus kiaurymės 
parametrus

• Preciziškas gręžimas, 
sriegimas ir įgilinimas 
vienos operacijos metu

• Vienu grąžtu sėkmingai 
išgręšite įvairaus dydžio 
kiaurymes

• Grąžtas gali gręžti iki 
10 mm storio ruošinius

• Speciali versija 
populiariausiems 
sriegimo diametrams 
(M4 - M12)

SMART STEP® 
pakopinio 
grąžto 
geometrija

Ø nuo 2,5 mm Ø nuo 2,5 mm Visi diametrai Visi diametrai Visi diametrai

Kotelio tipas • Trijų briaunų kotelis  
(Ø nuo 4,0 mm) 

• Kotelis sumažintas nuo 
13,0 mm iki 12,7 mm Ø

• Trijų briaunų kotelis  
(Ø nuo 4,0 mm) 

• Kotelis sumažintas nuo 
13,0 mm iki 12,7 mm Ø

Trijų briaunų kotelis 1/4” šešiakampis kotelis Trijų briaunų kotelis

Skersmuo Ø 1,0 - 26,5 mm Ø 1,0 - 20,0 mm Ø 4,0 - 13,0 mm M3 – M12 4 rūšių pakopiniai grąžtai 
(Ø 3,3-20 mm)

Rinkiniai

19 vnt.
Ø 1-10 mm x 0,5 mm

Produkto Nr. 
0624 930 001

25 vnt. 
Ø 1-13 mm x 0,5 mm

Produkto Nr. 
0624 930 004

19 vnt.
Ø 1-10 mm x 0,5 mm

Produkto Nr. 
0626 940 019

_

6 vnt.
M3 – M10

Produkto Nr. 
0653 930 007

_

GRĄŽTŲ SMART STEP® APŽVALGA

SMART STEP® grąžtų dėžučių 
pakuotės pagamintos iš 100% 
perdirbtų medžiagų. 100% 
perdirbamos ir turi C2C® 
bronzos sertifikatą.

Geresniems rezultatams  
ir ilgesniam tarnavimui

Alyva gręžimui  
ir pjovimui
Produkto Nr. 0893 050 …
Galimi	įvairūs	variantai



Würth Lietuva UAB
Jačionys 1B, LT-20101 Ukmergės r., Lietuva
Telefonas +370 5 235 6160
info@wurth.lt
www.wurth.lt

Produktai skirti tik profesionaliam naudojimui.
Tiekiame tik sutartiniams verslo klientams.
© Visos teisės saugomos

GRĄŽTAI SMART STEP®

Paprasčiausiai	išmintingiau

TERMINOLOGIJA  
IR ŽYMĖJIMAS
HSS greitapjūvio plieno santrumpa. Tai 
specialus plienas, sudarytas iš kelių lydinių. 
Universali sudėtis ir savybės leidžia gręžti 
medžiagą greičiau nei su įprastiniais anglinio 
plieno grąžtais. Grąžtas lėčiau dyla, turi 
didesnį atsparumą aukštai temperatūrai. Iš 
šios medžiagos pagaminti grąžtai naudojami 
darbui su kietu metalu.

HSCo yra greitapjūvio kobaltinio plieno 
santrumpa. Greitapjūvis plienas sumaišomas 
su kobaltu (5-8%). Taip yra padidinamas 
gaminio šiluminis atsparumas, ilgaamžiškumas, 
todėl šio tipo grąžtai naudojami dar kietesnių 
metalų apdirbimui (kietiems plienams, ketui bei 
nerūdijančiam plienui).

AlCrN daugiasluoksnis padengimas: 
aliuminio chromo nitrido padengimas leidžia 
prailginti įrankio naudojimo trukmę, atsparumą 
temperatūrai, užtikrina optimalų drožlės 
pašalinimą ir pagerina gręžimo savybes.


