VERDENS LEDER I POWER CARVING

VORES HISTORIE
Kevin Inkster, grundlægger og CEO for Arbortech, startede virksomheden
i en lille landsby i Western Australia med et unikt værktøj, der tog
træbearbejdningsindustrien med storm. 30 år senere er Arbortech stadig
verdensførende indenfor Power Carving og vores innovative, sikre og
let anvendelige værktøj har inspireret nogle af de mest fremtrædende
træskulptører i verden.
At udfordre normen blev indpodet i virksomhedens DNA fra dag ét. Kevins engagement
i at udvikle innovativt værktøj af høj kvalitet, førte til opfindelsen af en helt ny stil af
træbearbejdning, som nu omtales som “Power Carving”.
“Hos Arbortech tror vi på, at alle har en kreativ ånd, og vi får hele tiden nydelse og inspiration
til ny produktudvikling ved at se vores kunders kreativitet komme til live ved hjælp af
vores værktøjer.” siger Kevin
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EN NY ÆRA AF POWER CARVING
Værktøjer skabt til at arbejde perfekt sammen
Arbortech leder Power Carving industrien ved at producere revolutionerende værktøjer,
som vi er stolte af at dele med verden. Arbortech, der traditionelt er kendt for at udvikle
innovativt Power Carving-tilbehør, introducerer nu en komplet elværktøjsløsning til vores
udvalg af produkter.
Kernen i Power Carving Range er Power Carving Unit, som er en specialiseret basisenhed,
hvortil Arbortech’s træværktøj passer på. Arbortech’s brugerdefinerede tilbehør er den
første i en lang række. Arbortech fortsætter med at udvikle Power Carving Range, hvilket
åbner op for uendelige og spændende muligheder for at forme træ og gøre udskæringen
nemmere.

FIND DET RIGTIGE VÆRKTØJ TIL DIT PROJECT
VÆRKTØJ
POWER CARVING UNIT
TURBOPLANE
MINI TURBO
TURBO SHAFT
BALL GOUGE
CONTOUR SANDER
INDUSTRIAL WOODCARVER
PRECISION CARVING SYSTEM
MINI CARVER
MINI PRO
POWER CHISEL
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POWER CARVING UNIT er den idelle løsning til produkterne nedenunder.

SKABELONS
ARBEJDE

ONE TOOL
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TO RULE theM AL

TURBOPlaneTM
Sælges seperat

Power Carving Unit™ er udstyret med den hidtil kraftigste Arbortech-motor og
er derfor den ideelle platform til optimering af alle dine Arbortech-tilbehørsdele.
Denne sliber er udviklet specielt med henblik på træskæring for at hjælpe med at
løfte dit træskærearbejde til et højere niveau.
INKLUDERER:
SLIBERONDEL
Denne effektive, let fleksible sliberondel er ideel til de indledende
slibetrin, uundværlig til slibning af middelstore og store projekter og
er i stand til at forme sig efter konturer.
100mm
LEVELLING GUIDE - PLANSLIBNINGSGUIDE
Præcisionsplanslibning og udjævning ved brug sammen
med TURBOPlane™ (medfølger ikke). Anvendt sammen med
sliberondellen er det med planslibningsguiden muligt at opnå en
utrolig flad og glat finish.

Power Carving Unit™-sættet
inkluderer:
• 1x 1000 W-motor med variabel
hastighedskontrol 2.000-12.000
omdr./min.
• 1x planslibningsguide
• 1x spånfanger
• 1x spånslange
• 1x sliberondel
• Slibeskiver (3x kornstr. 60, 120,
180, 240)
• 1x blæser
• 1x metalafskærmning
• 1x Arbortech-værktøjspose
• 1x ekstra børstesæt

CHIP CATCHER - SPÅNFANGER
Udviklet til at opsamle støv og spåner ved frihåndsskæring og
slibning. Kan anvendes sammen med TURBOPlane™ (medfølger
ikke) eller sliberondel.
SPÅNSLANGE
En kompakt og let tilbehørsdel til at lede træspåner ned i en
beholder. Vakuum ikke påkrævet.

Power Carving Unit System

Power Carving UnitTM

THE

FAVOURITE

TURBOPlane™ er en universal træformningsklinge, der kan bruges til at skabe
forskellige former, profiler og finish. Den kan bruges plant til at skabe store jævne
overflader eller i vinkel til dybe udskæringer, høvling eller udformninger.
• Den unikke brede tanding giver en glat finish, der kræver minimal efterslibning.
100mm

• Slidstærke hårdmetaltænder sikrer lang klingelevetid selv i hårdt træ
• Let at skærpe.
• Fremragende kontrol, balance og sikkerhed (ingen skæretænder i klingens periferi)
• Hurtig udformning, høvling og trimning
• Kan bruges plant til at skabe store jævne overflader eller i vinkel til dybe
udskæringer eller udformning.
• Kan bruges med guides og skabeloner for større præcision
• Kan fastgøres til standard 100mm (4”) og 115mm (4 1/2”) vinkelslibere
• Fungerer bedst med Power Carving UnitTM
SLIBNING OG “FINISH”
DYB PROFIL
DETALJERET UDSKÆRING
GROV FORMNING
HØVLING
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Inkluderet i TURBO PlaneTM sæt:
• 1 x TURBOPlaneTM Klinge
• 1 x Nylon Reduktion Skive (Kun AUS, NZ, UK)
• 2 x Afstandsskive

TURBOPlane

• Frihånds udskæring i hårdt såvel som blødt træ.

Power Carving Unit System

TURBOPlane™

LITTLE

BROTHER OF THE
TURBOPLANE

MINI TURBO™ er en universal træformningsklinge, der kan bruges til at skabe forskellige
former, profiler og finish i små til mellemstore træbearbejdnings-projekter. Designet til at give
den samme funktionalitet som TURBO Plane™ men med en mindre klinge, og fastgjort til en
forlænget aksel, muliggøres udskæring på svært tilgængelige steder. MINI TURBO™ bliver med
de medfølgende slibeskiver til en alsidig og effektiv slibeværktøj .
• Udvidet rækkevidde gør det muligt at skære dybe indvendige profiler
72mm

• Efterlader en glat finish, der kræver minimal slibning
• Perfekt til komplekse udformninger.
• Wolframcarbid tænder er drejelige og udskiftelige
• Kan bruges med guides og skabeloner for nøjagtighed
• Kan omdannes til et effektivt slibeværktøj
• Fastgøres til standard 100mm (4”) og 115mm (4 1/2”) vinkelslibere
• Klinge passer også på Mini CarverTM og Mini GrinderTM
• Fungerer bedst med Power Carving UnitTM
SLIBNING OG “FINISH”
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DETALJERET UDSKÆRING
GROV FORMNING
HØVLING
0

1

2

3

Inkluderet i Mini TURBOTM Sæt:
• 1 x Mini TURBOTM klinge
• 1 x Forlængeraksel
• 1 x Gummiplade (slibning)
• 5 x Slibeskiver (80, 180, 320 korn)
• 1 x Torx key
• 1 x Monteringsdele
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Mini TURBO

• Begrænset sideeksponering forbedrer sikkerheden

Power Carving Unit System

Mini TURBOTM

50mm

TEMPLATES,
LETTERING,
DETAIL

Turbo ShaftTM er et ideelt værktøj til detaljerede frihåndsudskæringer. Turbo ShaftTM er endvidere
perfekt til dybe og smalle profiler, bogstaver, skabelonsarbejde og meget mere. Turbo ShaftTM
giver en unik kombination af effektivitet og kontrol.
• Bruges i frihånd eller langs en kant med den medfølgende dybde guide
• I hele TURBO serien er denne den bedste mulighed for at opnå detaljeret, samt dybe og
smalle snit.
• Begrænset sideeksponering forbedrer sikkerheden
• Kan bruges med guides eller skabeloner for nøjagtighed.
• Fastgøres til standard 100mm (4”) og 115mm (4 1/2”) vinkelslibere
• Fungerer bedst med Power Carving UnitTM

SLIBNING OG “FINISH”
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Inkluderet i TURBO ShaftTM Sæt:
• 1 x TURBO ShaftTM
• 1 x Dybdemåler
• 1 x Unbrakonøgle
• 1 x Torx key

4

5

TURBO Shaft

80mm

• Wolframcarbid tænder er drejelige og udskiftelige
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TURBO ShaftTM

20mm

HAVE

A

BALL

Ball GougeTM er en kugleformet høvl, der hurtigt kan udhule små konkave overflader i
træbearbejdningsprojekter. Ball GougeTM er specielt designet til at give enestående kontrol,
balance og ydeevne i frihånds træformning og udskæring.
Denne kugleformede fræser med en diameter på 30 mm er ideel til at lave glatte fordybninger i
træskeer, små skåle og er nyttig til små til mellemstore skulpturer.
• Let udhuling og underskæring
• Anti-Grab-teknologi forhindrer værktøjet i at grave sig ned i materialet.
• Lad værktøjet forsigtigt hoppe hen over overfladen for at skabe en mejsellignende tekstur
• Drejelig og udskiftelig skær for optimal udnyttelse og holdbarhed
• Fastgøres til standard 100mm (4”) og 115mm (4 1/2”) vinkelslibere
• Fungerer bedst med Power Carving UnitTM

SLIBNING OG “FINISH”
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Inkluderet i Ball Gouge SætTM:
• 1 x Kuglefræser
• 1 x Unbrakonøgle
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Ball Gouge

90mm

• Ideel til skeer og små skåle

Power Carving Unit System

Ball GougeTM

30mm

THE

PERFECT
FINISHER

Contour SanderTM er et revolutionerende værktøj til slibning af dybe profiler, konturer
og detaljearbejde. Områder der tidligere kun har været muligt at slibe med hånden,
kan nu slibes hurtigt og bekvemt.

• Slibning af dybe indvendige profiler
• Den fleksible bagplade tilpasser sig emnets former og giver derved en flot finish
• Detaljeslibning og spotslibning
• Brænder eller graver ikke i ved kanter
• Let eller aggressiv slibning
• Fastgøres til standard 100mm (4”) og 115mm (4 1/2”) vinkelslibere
• Fungerer bedst med Power Carving UnitTM

AFSLUTNING AF SANDING
DYB PROFIL
DETALJE CARVIN
GROV FORMNING
HØVLING
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Inkluderet i Contour SanderTM sæt:
• 1 x Eksentersliber
•
• 1 x Bagplade
•
• 1 x Unbrakonøgle
•
• 2 x Flange og skrue
•
• 3 x 80 Korn Slibeskiver
•
• 3 x 120 Korn Slibeskiver
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3 x 180 Korn Slibeskiver
3 x 240 Korn Slibeskiver
3 x 320 Korn Slibeskiver
3 x 400 Korn Slibeskiver
3 x 600 Korn Slibeskiver

Contour Sander

96mm

Den specielle “orbital” slibe-funktion kombineret med den patenterede fleksible
bagsidepad skaber en perfekt finish uden ridser eller pletter. Sandpapirskiverne er
kraftige, ikke-selvklæbende skiver, der er fastgjort ved hjælp af den medfølgende
plastflange.
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Contour SanderTM

50mm

ULTIMATE
WOOD
REMOVER

Industrial WoodcarverTM giver træarbejdere den hurtigste og nemmeste metode til
frihånds-formning og udskæring af enhver form for træ. Kendt
som det værktøj, der lancerede “power carving” begrebet. Industrial WoodcarverTM
skærer i det blødeste og hårdeste træ med samme nemhed, effektivitet og kontrol.

100mm

• Grov formning og grøftudskæringer
• Ideel til burler, buster, stole og mere

Power Carving Unit System

Industrial WoodcarverTM

• Wolframcarbid tænder er drejelige og udskiftelige
• Fastgøres til standard 100mm (4”) og 115mm (4 1/2”) vinkelslibere
• Fungerer bedst med Power Carving UnitTM
• Medfølgende plastskærm skal benyttes

SLIBNING OG “FINISH”
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Inkluderet i Industrial WoodcarverTM Pro-Kit sæt:
• 1 x Industrial WoodcarverTM Klinge
• 1 x Nylon Reduktionsskive
• 1 x Klar Super Hærdet Polycarbonat Beskyttelse
• 1 x Torx Key
• 1 x Beskyttelsesbeslag
• 1 x 8mm, 10mm Beslagskruer
Inkluderet i Industrial WoodcarverTM sæt:
• 1 x Industrial WoodcarverTM Klinge
• 1 x Torx Key

Industrial Woodcarver

• Der skæres i periferien af klingen

For THE

FINER THINGS
in LIFE

16mm

15mm

Precision Carving SystemTM
Precision Carving System™ er det mindste tilbehør i skæresortimentet. Med
minislibekuglen som højdepunkt åbner dette sæt i tre dele døren til mere kompliceret
træskæring med hensyn til detaljegrad og struktur. Sættet omfatter en universalbase
som, når den er sat på Power Carving Unit™ eller en standard 4”- - 4 1/2”- vinkelsliber
med en 5/8 -spindel, giver brugeren mulighed for at skifte mellem præcisionsskære- og
slibebitsene for at skære mindre radier, komplicerede detaljer og fine strukturer i træ.

90mm

PRECISION BARREL CARVER - PRÆCISIONSHULSKÆRER
Kontrolleret skæring med hulskærerens udvendige side kan skabe vinkelrette
hjørner og giver virkelig god adgang til snævre steder. Præcisionshulskæreren kan
benyttes sideværts i en vinkel eller lodret for at bore ned i træet.

MINI
BALL
GOUGE

PRECISION DRUM SANDER - PRÆCISIONSSLIBETROMLE
Udfør finish hvor hulskæreren stopper med slibetromlens fine eller grove slibedele.
Ideel til finish og polering efter skæring med hulskæreren.
UNIVERSAL BASE - UNIVERSALBASE
Konstrueret til at passe til Power Carving UnitTM eller en M14-kvalitetsvinkelsliber.
Denne base gør det muligt for brugeren at skifte mellem de 3 forskellige præcisionsbits,
så de i den sidste ende forvandler vinkelsliberen til en præcisionsskæremaskine. Det
slanke basedesign giver præcisionsbitsene ekstra rækkevidde.
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Inkluderet med Precision Carving SystemTM:
• Mini Ball Gouge
• Precision Drum Sander
• Precision Barrel Carver
• Universal Base
• Spiralslibere 60 og 120 korn
• 2 x unbrakonøgler

Precision Carving System

MINI BALL GOUGE - MINISLIBEKUGLE
Med udgangspunkt i den populære Ball GougeTM kan brugeren med denne
nedskalerede version forme mindre radier og give adgang til endnu mere trange
steder. Skær glatte hulninger og indskæringer i en mindre målestok.

Power Carving Unit System

15mm

THE

PERFECT
ALL ROUNDER

Mini CarverTM
Mini Carver™ er udstyret med den hidtil kraftigste Arbortech-motor og kan føre
brugeren problemfrit gennem formgivnings-, skulpturerings- og slibetrinene. Med
et holdbart Optibelt, som leverer større kraft og moment og giver en hurtigere og
mere glat skæring. Mini Carver™ er det helt rette elværktøj for træskulptører og
træskærere, som sætter pris på ydelse, effektivitet og alsidighed.
• Mini Pro™ blad med udskiftelige tungstenkarbidskær giver en slidstyrke uden
lige
• Lynskiftesystem til at skifte tilbehør blot ved et tryk på en knap
• Variabel hastighed muliggør hurtig hastighedstilpasning og dermed optimal
skære- og slibeydelse

• Slibeskivesystem forlænger slibeskivens levetid og former træet, så der opnås
et bedre sliberesultat
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• V-remdrev giver øget sikkerhed og minimalt tilbageslag
• Et forlænget hoved muliggør skæring på snæver plads eller vanskeligt
tilgængelige steder

Mini CarverTM-sættet inkluderer:
• Mini CarverTM 1000 W elværktøj
• 1 x Mini ProTM Klinge
• Gummiskive (slibning)
• Slibeskiver (5x kornstr. 80, 180, 320)
• Støvudsugningstilbehør
• Arbortech-værktøjspose
• 1x ekstra børstesæt

Mini Carver

50mm

• Støvopsamlings-tilbehør bidrager til at styre træstøvet ved slibning og
minimerer efterfølgende rengøring

SLIBNING OG “FINISH”
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SMOOTH
AS BUTTER

Mini ProTM
50mm

Mini Pro er en hybrid af Mini TURBOTM og Mini IndustrialTM Blade. Det er en lille 50mm klinge
med store og ensartede skæretænder, der skærer i periferien. Dette gør Mini Pro til en af de
mest effektive klinge af alle små klinger på markedet.
Mini ProTM blev skabt til Mini CarverTM, men er også kompatibel med Mini GrinderTM. Denne
klinge er stærk, alsidig og giver mulighed for multi-retningsbestemt formning. Dens unikke
design betyder også, at det giver brugeren en Soft Touch snedker oplevelse, især når den
anvendes i en side om side skulptering.
Dette er det ideele værktøj til at tage dig igennem alle skulptur faserne; fra den ru formning til
den sidste detalje. Størrelsen kombineret med skærefladen gør den til et ideelt værktøj til små
og mellemstore projekter.

• En alsidig klinge, der kan tage brugerne fra grov formgivning til fine detaljer
• Klingens form giver mulighed for side-til-side-formning, der glider gennem træet
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Mini Carver

• Wolframcarbidtænder kan drejes og udskiftes

SLIBNING OG “FINISH”
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• Kompatibel med Mini CarverTM, Mini GrinderTM og Mini Grinder TradeTM

Mini Pro

Inkluderet i Mini ProTM Sæt:
• 1 x Mini ProTM Klinge
• 1 x Torx Key
• 1 x Unbrakonøgle
• 1 x M5 Skive og skrue

CHISELLING
MADE EASY

Power ChiselTM
Power ChiselTM er et frihånds power carving værktøj, der muliggør detaljerede
udskæringer som traditionelt gøres med hammer og mejsel... nu blot uden det
manuelle arbejde.
Power ChiselTM er sikker og nem at bruge. Mejselfunktionen aktiveres, når
maskinen presses mod emnet, hvilket giver en uovertruffen grad af præcision
og kontrol. Power Chisel™ er designet med alsidighed for øje. Power ChiselTM er
udstyret med en række mejselprofiler, der kan skiftes med et tryk på en knap.
• Kraftig 710 Watt motor giver 12.100 slag i minuttet
• Quick change system til at skifte mejsel profiler ved et enkelt tryk på en knap.
• Ideel til detaljearbejde og bogstaver.
SLIBNING OG “FINISH”
DYB PROFIL
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• Udstyret med 7 unikke mejselprofiler.
• Dybde og retning kan nemt styres for maksimal præcision.
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Huljernsprofiler
20mm

20mm

7mm

20mm

7mm

18mm

Power Chisel

Power ChiselTM-sættet inkluderer:
• 1000 W elværktøj
• 7 x huljern med pung
• 1 x 15 ml højtrykssmøremiddel
• 1 x reservefiltpude
• Arbortech-værktøjspose
• 1 x ekstra børstesæt

8mm

PCU
100MM SLIBEPUDE PWC.FG.PAD600
100MM SLIBESKIVE PWC.FG. DISC
2 TUNGSTEN KARBIDSTÆNDER MIN.FG.020
3 TUNGSTEN KARBIDSTÆNDER IND FG.012
TORX KEY IND.FG.040
BALL GOUGE CUTTER BAL.FG.2010
50MM GUMMI BAGPLADE SAN.FG.210-05
50MM SLIBESKIVE SAN.FG.CL
MINI INDUSTRIAL BLADE MIN.FG.014
ERSTATNINGS PROGUARD ACC.FG.100
SPIRALSLIBER PCS.FG.SANDER
KUGLESKÆRER PCS.FG.SPHRCUT1000
BARREL CUTTER PCS.FG.CYLNDRCUT1000
INDIVIDUELLE MEJSLER PCH.FG.CHISEL
OLIESÆT PCH.FG.055

MINI TURBO BALL CONTOUR INDUSTRIAL
TURBO SHAFT GOUGE SANDER WOODCARVER

PRECISION
MINI
MINI POWER
CARVING
CARVER PRO CHISEL
SYSTEM

TIPS,
TRICKS AND
INSPIRATION
NEED

instagram.com/arbortechie

youtube.com/ArbortechWoodworking

www.arbortechtools.com

?
facebook.com/ArbortechTools
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67 Westchester Road, Malaga, Perth
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Tel: +61 8 9249 1944
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Toll Free: +1 (866) 517 7869
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Tel: (855) 939 8665
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Tel: +49 2724 2880 474

www.arbortechtools.com

