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ose³ki diamentowe DMT

dum¹ podkreœla, ¿e do dzisiaj wszystkie produkty powstaj¹ wy³¹cznie w 
Marlborough, Massachusetts, USA. 

Produkty tej firmy s¹ doskona³ej jakoœci, charakteryzuj¹ siê precyzj¹ 
wykonania. Firma DMT otrzyma³a wiele presti¿owych nagród za 
innowacyjne rozwi¹zania w dziedzinie ostrzenia.

Ose³ki DMT s¹ wyj¹tkowo trwa³e, poniewa¿ do ich produkcji u¿ywane s¹ 
wy³¹cznie diamenty monokrystaliczne, które s¹ zdecydowanie 
bardziej odporne na zu¿ycie, ni¿ tañsze i czêœciej wykorzystywane 
diamenty polikrystaliczne.

Dodatkowo, ose³ki DMT maj¹ najwiêcej u¿ytego diamentu na cm 
kwadratowy w porównaniu z podobnymi wyrobami innych firm. Drobiny 
diamentowego py³u, które na³o¿ono na stalow¹ p³ytkê pokryt¹ niklem, s¹ 
osadzone równo, dziêki czemu powierzchnia kamienia pozostaje 
zawsze idealnie p³aska.

DMT (Diamond Machining Technology, Inc.) to œwiatowy lider w 
produkcji diamentowych ose³ek. Firma powsta³a w 1976 roku i z 

DMT konkurencja

Ose³ki DMT s¹ wyj¹tkowo trwa³e, i to z wielu powodów. Przede wszystkim ze wzglêdu na specyfikê diamentu. Po drugie, ze 
wzglêdu na wyj¹tkow¹ dba³oœæ przy ich produkcji oraz skrupulatny dobór wysokiej jakoœci materia³ów i nowoczesnych 
technologii. A po trzecie, ze wzglêdu na ich specyficzn¹ budowê ose³ek, dziêki której nie grozi im pêkniêcie lub 
wyszczerbienie, co czêsto zdarza siê w przypadku kamieni naturalnych lub syntetycznych. Kamieñ diamentowy nawet po 
upadku nie straci swoich cennych w³aœciwoœci. Tak¿e d³ugotrwa³e u¿ytkowanie nie spowoduje zniszczenia powierzchni.

Ostrzenie za pomoc¹ diamentu jest wyj¹tkowo szybkie, nawet w przypadku bardzo twardej stali. Ose³ek mo¿na u¿ywaæ 
nawet do ostrzy HSS i z wêglików spiekanych. 

Na ose³kach diamentowych ostrzymy na sucho (np. ose³ki sto¿kowe) lub z u¿yciem niewielkiej iloœci wody (np. du¿e bloki). 
Pozwala to na utrzymanie miejsca pracy oraz narzêdzi w idealnej czystoœci.
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TABELA  GRADACJI  OSE£EK  FIRMY  DMT

gradacja wielkoœæ ziarna przeznaczenie

Gradacja wiêkszoœci ose³ek DMT jest oznaczana poprzez odpowiedni kolor. Pozwala to b³yskawicznie dobraæ odpowiedni 
kamieñ. Do wyboru mamy ose³ki o gradacjach w przedziale 120 do 8000. Najbardziej popularne s¹ jednak ose³ki czerwone, 
które pozwalaj¹ na szybkie ostrzenie no¿y, d³ut, siekier itp.
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Ose³ki diamentowe mog¹ byæ u¿ywane do ostrzenia wszystkich rodzajów narzêdzi rêcznych.
Znajduj¹ zastosowanie w bardzo wielu miejscach, m.in.: w domu, w kuchni, w warsztacie stolarskim i rzeŸbiarskim, w 
ogrodzie, na biwaku. To sprzêt u¿ywany z powodzeniem przez profesjonalnych rzemieœlników, a tak¿e kucharzy, wêdkarzy, 
myœliwych, a tak¿e sportowców (m.in. do ostrzenia ³y¿ew).

Zastosowanie ose³ek DMT
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