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UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

ZASTOSOWANIE

TTP SDS MAGIC MULTI STAR DRILL

SMD
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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

Unikalna i innowacyjna geometria wzmocnionego 
rdzenia spirali, powoduje zoptymalizowane

odprowadzanie pyłu wiertniczego oraz wiórów. 

NEW!

Jakość

SDS PAASS

prevent accidental 
activation stroke system 

Niezastąpione dla tych, którzy mają do czynienia z wieloma różnorodnymi 
materiałami jednocześnie (beton, kamień, metal, drewno)

NAJNOWSZEJ GENERACJI
WIERTŁO Z CHWYTEM SDS 
DO WSZECHSTRONNYCH

ZASTOSOWAŃ 

SDS MAGICSDS MAGIC
MULTIMULTI
STARSTAR

SDS MAGIC
MULTI
STAR

Bardzo ostre ostrze węglika - wiercenie bez udaru
Specjalny system SDS PAASS zapobiega włączeniu udaru w wiertarce

drill

Innowacyjne rozwiązanie - optymalne wiercenie w różnych 
materiałach, bez konieczności przezbrajania wierteł

TTP SDS MAGIC MULTI STAR DRILL to najnowszej generacji, 
profesjonalne wiertło z chwytem SDS przeznaczone do 
ekstremalnych, wszechstronnych zastosowań. Specjalny 
system SDS PAASS zabezpiecza przed przypadkowym 
włączeniem udaru w wiertarce.

Absolutna nowość na polskim rynku, poparta jakością Top 
Technical Products AG.

TTP SDS MAGIC MULTI STAR DRILL dzięki nowatorskim 
rozwiązaniom umożliwia wiercenie jednym wiertłem (bez 
stosowania udaru) w różnorodnych materiałach, takich jak: 
beton, cegła, pustak, kamień naturalny, płytki ceramiczne 
(średniej twardości), drewno, metal oraz tworzywa sztuczne.


