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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Højteknologisk diamantvådborekrone med 
ekstremt hurtig borehastighed, selv i jernarme-
ringer, og meget lang levetid for alle slags kon-
struktionsarbejde

Ekstremt høj boringshastighed
Med en borekapacitet op til tre gange bedre end konkur-
renternes produkter takket være den innovative segment-sin-
tringsproces (CLEANEDEC). Premium-diamanter med 
ekstremt effektive skærekanter er optimalt og jævnt integre-
rede i segmentet, så diamanterne ikke går løs i utide. Det nye 
Würth CLEANEDEC-teknologi leverer et unikt og fleksibelt 
diamantsegment, der er i stand til at opfylde selv de stren-
geste krav for anvendelser, der involverer armeret beton.

Ekstra lang levetid
Meget høje segmenter sammenlignet med konkurrerende 
produkter betyder op til dobbelt så lang levetid.

En enkelt borespids til næsten alle byggemateri-
aler
Det betyder, at brugeren altid har den rigtige bit til deres 
behov på byggepladsen.

Mindre modstand i materialet
De segmenter, som er ca. 10 % smallere end på konkurren-
ternes produkter, forhindrer unødige friktionstab. Dette gør 
også gevindskæring med tap nemmere.

Viskoplastisk segmentforbindelse med stor 
trækstyrke
Den specielle højfrekvente induktionsproces (HFI) reducerer 
brud på diamantsegmenterne fra boret væsentligt (i modsæt-
ning til andre processer) – selv i de mest krævende anven-
delser.

Diameter (Ø) Længde Segmenttykkelse Antal segmenter Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

41 mm 476 mm 2,5 mm 4 STK 5456 065 041 1
56 mm 477 mm 3 mm 4 STK 5456 065 056 1

Longlife & Speed-diamantvådborekrone 1 1/4”

Alsidighed (punktsystem) 3 af 4 punkter
Levetid (punktsystem) 4 af 4 punkter
Borehastighed i beton 
(punktsystem) 4 af 4 punkter

Borehastighed i armering 
(punktsystem) 4 af 4 punkter

Arbejdslængde 400 mm
Segmenthøjde 11 mm
Segmentforbindelse HFI
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Diameter (Ø) Længde Segmenttykkelse Antal segmenter Art.nr. Stk. pr. 
pk. 

112 mm 477 mm 3 mm 10 STK 5456 065 112 1
127 mm 477 mm 3 mm 11 STK 5456 065 127 1
200 mm 477 mm 3 mm 17 STK 5456 065 200 1

Anvendelse

Hyppige anvendelser
Gammel beton, beton, betonrør, slebet, frisk beton, frilagt aggregatbeton, kalksandsten (blødt/hårdt), klinker (blødt/hårdt), 
kraftigt armeret (≥ 25 mm), granit (blødt/hårdt) Poroton (blødt/hårdt), sammenhængende belægningssten, asfalt, mørtel, gips, 
cementmørtel

(se oversigten over anvendelsesområder for diamantvådborekroner for flere anvendelsesmuligheder)

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør!


