FIȘĂ DE PRODUS

Burghiu în trepte spiralat

BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

Descrierea produsului
Burghiul în trepte spiralat este conceput pentru găurirea diferitelor tipuri de oțel, metale neferoase, materiale plastice și lemn.
Permite executarea unor găuri de precizie. Burghiul este dotat cu caneluri de tăiere în spirală, care reprezintă una dintre cele
mai eficiente tehnologii utilizate în burghiele cu trepte și permit forarea mult mai rapidă și mai eficientă a găurilor, ale căror
margini rămân aliniate precis. Acesta este utilizat în ateliere de prelucrare tablă, ateliere auto sau în munca instalatorilor și
electricienilor. Pentru uz profesional.
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fabricat din oțel călit pentru tăiere cu mare viteză HSS 4241;
învelișul special de nitrură de titan crește durabilitatea și mărește de patru ori perioada de utilizare;
foraj precis, de mare viteză;
miezul mai gros și răsucit oferă rezistență la fisurare în timpul funcționării;
diametru 4-32 mm;
numărul de pași 15 (4, 6, 8 ,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm);
îndepărtarea eficientă a așchiilor și a căldurii reduce riscul supraîncălzirii și crește durata de funcționare a burghiului;
două caneluri de tăiere în spirală cresc semnificativ viteza și eficiența muncii, precum și durata de funcționare
a burghiului;
unitatea HEX de 1/4" permite instalarea rapidă și sigură în burghie, precum și în mașini de găurit-înșurubat
sau adaptoare;
unghiul de înclinare 118° și forma conică a burghiului - nu necesită găurire sau perforare prealabilă;
auto-deburring – debavurare automată și netezire a muchiilor în timpul găuririi, datorită cărora nu trebuie să
procesați manual gaura;
realizat conform standardului DIN 1412C;
grosimea maximă a materialului este de 4 mm;
marcajele de pe suprafața burghiului vă permit să monitorizați dimensiunea corectă a găurii executate.
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