TERMÉK ADATLAP

Lépcsős csigafúró

BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

A termék leírása
A lépcsős csigafúró különböző típusú acélok, színesfémek, réz, sárgaréz és alumínium, rozsdamentes acél, műanyag
és fa fúrására alkalmas. Precíz furatok elkészítését teszi lehetővé. A fúró spirális vágó hornyokkal rendelkezik, amelyek
biztosítják az lépcsős fúrók egyik leghatékonyabb technológiáját, és lehetővé teszik a sokkal gyorsabb és hatékonyabb és
a szélein precízen lekerekített furatok elhelyezését. Bádogos, lakatos, autójavító műhelyekben alkalmazható vagy szerelők és
villanyszerelők munkáját segítheti. Professzionális használatra.
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HSS 4241 nagy sebességű edzett acél alapanyag;
a speciális titán- nitrid bevonat fokozza a szilárdságot és négyszeresére növeli az élettartamot;
precíz, nagy sebességű fúrás;
a nem csavart és vastag kialakítású mag fúrás közben ellenáll az elrepedésnek;
átmérő 4-32 mm;
15 lépcsőfok (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm);
a hatékony forgács- és hőeltávolítás csökkenti a túlmelegedés kockázatát és növeli a fúrófej élettartamát;
két spirális vágóhorony nagymértékben növeli a működés sebességét és hatékonyságát, valamint a fúró élettartamát;
a 1/4”-OS HEX hajtószár lehetővé teszi az eszköz gyors és megbízható beszerelését a fúrókba, a fúró-csavarbehajtókba
vagy adapterekbe;
a 118° támadási szögnek valamint a fúrófej kúpos kialakításának köszönhetően – nincs szükség előzetes fúrásra vagy
pontozásra;
auto-deburring – az automatikus sorjázás és élsimítás fúrás közben kiküszöböli a furat utólagos kézi megmunkálásának
szükségességét;
a DIN 1412C norma szerint gyártva;
maximális anyagvastagság 4 mm;
a fúró felületén elhelyezett jelölések lehetővé teszik a furat megfelelő átmérőjének kiválasztását.
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