Załącznik nr 1
1.Spalinowa pilarka łańcuchowa -1 sztuka
-Moc silnika: minimum 1,7 kW (2,3 KM)
-Długość tnąca :minimum 30 cm
2.Strug do drewna – 2sztuki
-Moc: minimalna 1000W
-Głębokość wręgu- 4mm
-zasilanie 230V
3.Piła łańcuchowa elektryczna-1szt
-Moc silnika: minimum – 2 kW
-napięcie 230V
-długość tnąca :minimum 30cm
4. Zszywarka -4sztuki
-pneumatyczna
-średnica zszywki minimum1,6mm
-Zakres długości zszywki : 21-51mm
5. Gwoździarka pneumatyczna- 4 sztuki

- długość gwoździ : minimum 50mm
- średnica gwoździ minimum 2,8mm
-kasetowa
6. . Zakrętarka udarowa-2 sztuki
-akumulatorowa
-18V
-2szt akumulatora litowo-jonowe +ładowarka
- Końcówka wrzeciona 6,35 mm
7. Szlifierka kątowa – 2 sztuki
-Moc minimalna 1500 W
-Maks. średnica tarczy 125 mm

-regulacja obrotów
8. Wiertarko-wkrętarka-4szt
-udar
-akumulatorowa
-18V
-2 szt akumulatora litowo-jonowe + ładowarka
- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13 mm
9. Wyrzynarka
-Moc: minimum 650W
-Napiecie: 230V
-długość skoku: około 25mm

10.Szlifierka Taśmowa
-Moc: minimum 500W
-Napięcie: 230V
-Szerokość
-Powierzchnia szlifowania minimum 60mm x 80 mm

11.Kątownik ciesielski
-minimum 30cm

12.Kątownik stalowy
-minimum 1000 x 450 mm

13.Kątownik stalowy 2 szt
-minimum 150 x 100mm
-ze stopką

14.Frezarka Górno wrzecionowa
-Moc: minimum 1500W
-Głębokość frezowania: 0-60mm
-Uchwyt narzędziowy 12mm z możliwością zastosowania tulejek redukcyjnych 6mm i 8mm

15. Frez do frezarki Górno-wrzecionowej
-widiowy
-ᴓ13
-frez prosty dwu piórowy
-długość robocza 75mm
-długość całkowita minimum 130mm

16.Szlifierka stołowa
-Moc: minimalna 250W
-Średnica minimum 150mm x 16mm

17.Kolumnowa wiertarka stołowa
-Moc: minimum 900W
-Zasilanie 230V
-Stolik pracy + imadło pomocnicze
-Wysokość wiertarki minimum 60 cm

18.Przedłużacz-3szt
-bębnowy
-30 metrów czarny

19. Zestaw narzędzi
-1/2”+ akcesoria
-1/4”+akcesoria
-zestaw kluczy płasko-oczkowych

20.Poziomica
-180cm

21.Poziomica 2 szt
-120cm

22.Poziomica 2szt
-60cm

23.Łata murarska
-3m
-pion/poziom

24.Zestaw dłut
- o szerokościach ostrza 12, 18, 25 mm

25.Komplet wkrętaków
-w izolacji

26.Klucze imbusowe
-wydłużone
-z kulką
-od M1,5 do M10

27.Komplet kluczy Torx
-z kulka

28.Komplet wierteł
-do metalu
-od 1-13mm

29.Komplet wierteł
-do drewna
-od 3mm do 10mm

30.Komplet wierteł
-widiowych
-od 3mm do 10mm

31.Wiertło widia
-12mm

32.Wiertło widia
-14mm

33.Wiertło widia
-16mm

34. Drabina wielofunkcyjna
-3x12 szczebli
-aluminiowa
35.Drabina drewniana 2 szt
-dwustronna
-2x6 szczebli
36.Naświetlacz podwójny-2 szt
-energooszczędny
-Moc 50W
-do zamontowania na statywie
37.Statyw do Naświetlacza-2szt
-regulacja wysokości statywu od 670mm do 1600mm
-szerokość ramienia minimum 450mm

38.Zakrętarka elektryczna
-kątowa
-na nasadki
- na torxy
-230V
39.zszywarka do mocowania płyt styropianowych
-zszywki od 70mm do 200mm
-pneumatyczna
40.Wycinarka do styropianu
-zasilanie: 230V, 50Hz,
-transformator sekundowy max.10V przy 1,0A,
-temperatura drutu tnącego 100 – 200 oC,
41,Dalmierz



max. zasięg - 30m
dokładność pomiaru - ± 2,0mm






wodoszczelność - IP40Pomiar odległości
Pomiar powierzchni
Pomiar kubatury
Dodawanie i odejmowanie wyników pomiaru

42.Ściski stolarskie400mm-2szt
800mm-2szt
1500mm-4szt
43.Wiadra10l-5szt
20l-5szt
44.Pace wykończeniowe330mmx127mm-4 szt
610mmx127mm-4szt

45.Tarka do styropianu130mm x 270mm – 2szt
180mm x 400mm-2szt
46.Szpachelki wykończeniowe-5szt
47.otwornice profesjonalne bimetaliczne
Zestaw 21 szt

