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Introducere

Dremel este inventatorul sistemului de unealtă rotativă cu turaţie mare pe care o puteţi utiliza pentru un
număr mare de proiecte unde precizia este necesară, atât în exterior, cât şi în interior:
Proiectele de lucrări casnice: precum fixarea unei balamale de uşă sau şlefuirea părţilor unui leagăn din
lemn.
Proiectele de hobby: precum realizarea aeromodelelor sau montarea pieselor la maşina
dumneavoastră.
Proiectele de creativitate: precum gravarea sticlei, a lemnului sau a altor materiale.
Posibilităţile sistemului Dremel sunt aproape infinite. Cu Dremel veţi deveni expert în manipularea
proiectelor cu multe detalii şi în locurile greu accesibile. Indiferent dacă sunteţi un meşteşugar
experimentat care lucrează cu mare grijă pentru detaliile unui model de maşină sau de avion, sau
sunteţi un începător în proiectele de hobby, sistemul Dremel este perfect pentru oricine care caută
precizie şi o largă varietate de posibilităţi.
Sistemul inovativ Dremel s-a dezvoltat într-o gamă largă de unelte şi peste 150 de accesorii şi
ataşamente.
Sistemul Dremel constă din trei componente:
A. Unelte
B. Accesorii
C. Ataşamente
În această broşură, sistemul Dremel va fi explicat, ajutându-vă să găsiţi uneltele, ataşamentele şi
accesoriile potrivite pentru fiecare proiect.
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Catalog de proiecte

Această secţiune a catalogului vă oferă idei şi sfaturi asupra proiectelor inspirate pe care le puteţi
efectua cu Dremel. Toate proiectele care sunt indicate au următoarele lucruri în comun: Ele sunt
inspirante, amuzant de realizat si necesită atenţie la detalii. Pentru a vă uşura sarcina, vă vom indica
care accesoriu poate fi utilizat pentru anumite aplicaţii, dar acestea sunt doar exemple. Sunt mult mai
multe lucruri pe care le puteţi face cu Dremel.

1. Restaurarea maşinii
2. Realizarea modelelor
3. Bijuterii
4. Proiecte casnice de interior / exterior
5. Gravura în ceramică / sticlă / plăcuţe cu nume
6. Realizarea vaselor de ceramică şi a oglinzilor
7. Modelarea carcaselor de calculator
8. Realizarea propriilor jucării din lemn
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1. Restaurarea automobilelor

Cu Dremel puteţi ori să vă aduceţi maşina la
vechea sa stare, ori să reparaţi şi să
modificaţi anumite aspecte ale maşinii
dumneavoastră.

Renovările clasice ale maşinii

Lustruiţi părţile cromate ale maşinii
dumneavoastră cu discurile de lustruire 414.

Îndepărtaţi rugina de pe caroserie folosind o perie
din oţel carbon 428.

Polizaţi muchiile cu rugină de la ţeava de
eşapament cu piatra polizoare 952.

Tăiaţi părţile ţevii de eşapament cu discurile de
debitare întărite 456.
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Modelarea maşinii

Pentru ataşarea unui truse hand free pentru
telefon puteţi efectua găuri cu burghiele 628.

Curăţaţi părţile maşinii cu periile din oţel carbon 442.
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2. Realizarea modelelor

Vă place să lucraţi la detaliile proiectelor
dumneavoastră de realizare de modele?
Dremel vă poate ajuta să deveniţi un expert
în efectuarea acestor proiecte de detaliu

Modelele de vapoare

Efectuaţi găuri în cadrul de lemn al modelului de
vapor cu burghiele pentru lemn 636.

Creaţi o suprafaţa netedă cu benzile de şlefuire 407.
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Modele de maşini

Ajustaţi forma şi dimensiunea pieselor de metal cu
discurile de tăiere 456.

Efectuaţi găuri cu burghiele 628.

Şlefuiţi suprafeţele neregulate cu benzile de
şlefuire 431.

Modele de avioane

Folosiţi staţia de traforaj Dremel pentru a tăia
piesele avionului.

Nivelaţi şi polizaţi suprafeţele din lemn cu benzile
de şlefuire 407.

Ajustaţi dimensiunea pieselor de metal cu
discurile de tăiere 456.

9

3. Bijuterii

Este întotdeauna plăcut să vedeţi bijuterii
realizate acasă. Cu Dremel puteţi realiza
propriile bijuterii.

Realizarea bijuteriilor

Efectuaţi găuri de precizie cu burghiele 628.

Decoraţi detaliile cu tăietorul de gravură 7103.

Curăţaţi bijuteriile înainte de lustruire cu peria 403.

Pentru o finisare frumoasă utilizaţi discul de
lustruire 414.

10

DREMEL-Catalogue 2008

4. Proiecte casnice de interior / exterior

Folosiţi Dremel pentru a aborda o largă
varietate de proiecte casnice şi în apropierea
locuinţei.

Interior

Lustruiţi accesoriile cromate cu discurile de
lustruire 422.

Îndepărtaţi sedimentele dintre plăci ceramice cu
ataşamentele pentru îndepărtarea sedimentelor 658.

Debavuraţi laminatele cu discurile de tăiere 456.

Pregătiţi balustradele şi grătarele pentru reparaţii
cu benzile de şlefuire 407.
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Exterior

Ascuţiţi uneltele pentru grădină cu dispozitivul
pentru ascuţit lamele maşinii de tuns iarbă 675.

Îndepărtaţi lemnul putred de la uşă cu benzile
de şlefuire 438 şi discul de tăiere de carbură de
wolfram cu dantură structurată 9937.

Îndepărtaţi murdăria de pe ornamentele de
grădină cu discurile de lustruire 428.

Lustruiţi clanţele din crom şi bronz cu discul de
lustruire 422.
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5. Gravura în ceramică / sticlă / plăcuţe cu nume

Oferiţi un aspect personalizat lucrurilor
personale prin gravarea decoraţiunilor de
detaliu pe sticlă, metal, ceramică sau alte
materiale.

Gravura în sticlă/ceramică/ plăcuţe cu nume

Creaţi decoraţiuni frumoase pe vasele de
ceramică cu discul cu vârf de diamant 7103.

Gravaţi plăcuţele cu nume pe metal sau lemn,
folosind discul cu vârf de diamant 7105.

Gravaţi sticla cu discul cu vârf de diamant 7144.
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6. Realizarea vaselor de ceramică şi a oglinzilor

Crearea designurilor frumoase de ceramică
pe vase, oglinzi sau ornamente.

Realizarea vaselor de ceramică şi a oglinzilor

Gravaţi decoraţuini de detaliu cu discul cu vârf de
diamant 7105.

Tăiaţi drept piesele de ceramică cu discul de
diamant 545.

Folosiţi pietrele polizoare 84922 pentru
modelarea pieselor de ceramică.

Folosiţi pistolul de lipit Dremel pentru a lipi piesele
de ceramică pe proiectul dumneavoastră.
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7. Modelarea carcaselor de calculator

Gravaţi decoraţiuni pe sticlă, adăugaţi lumini
de neon, introduceţi ventilatoare cu lumină
albastră şi multe altele: Cu Dremel puteţi
personaliza calculatorul dumneavoastră.

Modelarea carcaselor de calculator

Tăiaţi piesele de metal cu discurile de tăiere 426.

Lustruiţi părţile cromate ale calculatorului cu
discurile de lustruire 414.

Gravaţi figuri decorative pe sticla oglinzilor cu
discul cu vârf de diamant 7105.

Efectuaţi găuri cu burghiele 628 pentru a
introduce un ventilator.
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8. Realizarea propriilor jucării din lemn

Vă amintiţi jucăriile din lemn din vremurile
trecute? Cu Dremel puteţi realiza acele
creaturi din lemn pentru copiii
dumneavoastră

Realizarea propriilor jucării din lemn

Tăiaţi forma dreaptă cu staţia de traforaj Dremel.

Modelaţi bucata de lemn cu tăietoarele de mare
turaţie 144.

Şlefuiţi muchiile din lemn ale jucăriilor cu benzile
de şlefuire 407.

Efectuaţi găuri cu burghiele 628.
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