BORRFÖRSÄNKARE FÖR PLUGGAR

URFRÄSNING MED PLATT BOTTEN SOM INTE SKADAR TRÄET
För trädäck och inklädnader i trä

TVÅ FUNKTIONER PÅ SAMMA GÅNG.
GÖR JOBBET PÅ HALVA TIDEN.

www.novlek.com

SPECIFIKATION
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FÖRDELARNA MED
BORRFÖRSÄNKARE FRÅN NÖVLEK®
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Borrförsänkaren förborrar virket och fräser ett hål med platt botten för
god vidhäftning vid limning.
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Snabbt, enkelt och gör jobbet på halva tiden.
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Verktyg av hög kvalitet.

DIN
338

Prydligt och splitterfritt resultat oavsett träslag.
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Borrförsänkare i specialstål 100Cr6 (HSS).

Möjlighet att justera borrdjup och fräsdjup separat.
Förbättrad spånutmatning och minskad risk att fastna tack vare borrets
geometri och borrstoppens utformning.
Genomgående hål för att frigöra borret.
Underhåll: Borret kan plockas isär fullständigt och skärpas flera gånger.

Borrförsänkare för Klassiskt, konformat
pluggar från NÖVLEK®
borrförsänkare

✓
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

HSS-fräs (Ø10 mm)
Borr för förborrning – borr i fräst snabbstål
DIN 3(HSS)
/ 10
338 mm
Borrstopp i plast, monterad med lager
Justeringsskruv för borrstopp
3 / 10
Spiralborr för felfri spånutmatning mm

Ritsspetsar för att kapa fibrerna innan fräsning vilket
garanterar en perfekt kant
7. Öppning för att mata ut borrspån
8. Riktmärke för justering av borrstopp för 7 mm djup
9. Bitshållare för snabbt byte
10. Ändskåra för att frigöra borret
Justerbart borrdjup och fräsdjup

7 mm
Riktmärke
för
justering

Borrförsänkare för pluggar från NÖVLEK® :
Platt botten för maximal kontakt- och limyta.
Håll fast borrstoppen under borrning för att snabbt mata
ut spån och undvika märken i virket.

Klassisk borrförsänkare:
Konformad spets, ingen kontakt mellan
pluggens undersida och virket. Risk för vattenansamling och limbrist.

Ø Fräs

Ø Borr

Borr längd

Referens

EAN

10 mm

3 mm

61 mm

DRL-03010-01

5425033554019

10 mm

4 mm

75 mm

DRL-04010-01

5425033554118
Distributör

Produkter från NÖVLEK® ska alltid installeras och användas i enlighet med de skriftliga anvisningarna (tillgängliga på begäran).
Innehållet i detta dokument är endast för information och kan ändras utan föregående meddelande.

/ 10
HSS 3mm

DIN
HSS 338

Flyttbar borrstopp med riktmärken för justering.

ANVÄNDNING

HSS

Borra inte i underliggande regel.

Vid förborrning följ träleverantörens anvisningar.

FÖRPACKNING
1 extraborr och 1 insexnyckel medföljer

