Projekt „krok po kroku”

KONKURS SZACHOWY DLA PASJONATÓW NARZĘDZI
DREMEL

Grudzień 2016r.

Projekt – Szachy z łusek po nabojach
Projekt przedstawiający szachy z łusek po nabojach został wykonany
przez Michała Siwego i jego praca została wyróżniona w naszym
konkursie.

Do wykonania potrzebne są:
Materiały:





Łuski 7,62X54R MOSIN
PK
Deska o wymiarach 23 x
23 cm i grubości 4 cm
Kilka kółek zębatych ze
starego zegarka
Bejca

Narzędzia:



Dremel VersaTip
Dremel 3000 z
odpowiednimi
końcówkami.

Krok 1
Pierwszy etapem prac jest
przygotowanie bierek czyli 16
pionków oraz 16 figur
szachowych. Zaczynamy od
przycięcia łusek, tarczą do
cięcia, na odpowiednie wymiary
oraz wg. własnej fantazji
nadajemy im kształt pożądanych
figur. Do tego celu również
użyłem tarcz do cięcia.
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Krok 2
Następnie szlifujemy powstałe
zadziory po cięciu przy pomocy
pilników do metalu. Powstałem
figury i pionki czyścimy
drobnoziarnistymi tarczami
ściernymi. Osiem pionków i
osiem figur malujemy
bezbarwnym lakierem w sprayu,
a drugą połowę malujemy czarną
matową farbą.

Krok 3
Kolejnym etapem prac jest
przygotowanie szachownicy. W
tym celu dzielimy deskę na 64
kwadratowe pola i przy pomocy
palnika VersaTip wypalamy
odpowiednie kwadraty. Linie
pomiędzy kolumnami i wierszami
zrobiłem tarczą do cięcia by
efekt był ciekawszy. Z przodu i z
tyłu szachownicy przy pomocy
wiertła łopatkowego wyciąłem po
16 otworów gdzie będzie można
schować bierki.

Krok 4
Dodatkowo brzegi planszy
zostały pomalowane bejcą i
ozdobione kółka zębatymi ze
starego zegara. Całość została
zabezpieczona przy pomocy
wosku.
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Kontakt dla dziennikarzy:
Robert Bosch Sp. z o.o.
Magdalena Kołomańska
Tel.: (+48) 22 715 48 04
magdalena.kolomanska@pl.bosch.com
Internetowe forum prasowe: www.bosch-prasa.pl

O marce Dremel
Dremel to jeden z wiodących dostawców precyzyjnych elektronarzędzi przeznaczonych do różnych
prac związanych z majsterkowaniem lub hobby. W naszym asortymencie produktów znajdą
Państwo narzędzia kompaktowe (np. mini piła, pistolety do kleju), narzędzia warsztatowe (np.
Fortiflex) i wiodące wielofunkcyjne narzędzia obrotowe. Do każdego systemu oferujemy akcesoria,
które zwiększają wszechstronność zastosowań narzędzi. Marka Dremel stawia sobie za cel
łączenie w narzędziach innowacyjnych rozwiązań i funkcjonalności z nowoczesnym designem.
Firmę Dremel założył w 1932 roku Albert J. Dremel w Wisconsin, w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie marka Dremel należy w całości do Bosch Group, wiodącego producenta elektronarzędzi,
narzędzi pomiarowych i osprzętu do elektronarzędzi. Produkty są dostępne w ponad 90 krajach w
sklepach narzędziowych, marketach budowlanych, sklepach dla majsterkowiczów, online i w
hurtowniach elektronarzędzi. Siedziba marki Dremel w Europie mieści się w Bredzie, w Holandii.

Więcej informacji o marce Dremel można znaleźć na:
-

stronie www.dremeleurope.com

-

platformie www.pomyslodajnia.pl

-

profilu FB Dremel: www.facebook.com/DremelPolska
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