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Η ιδανική λύση για σιδηροπλισμούς 
και σκληρά υλικά με συμμετρική 
κεφαλή 4 ακμών κοπής και ενισχυ-
μένο τετραπλό σπιράλ πρόωσης Vario.

Αισθητή βελτίωση της καταλληλό-
τητας για σιδηροπλισμούς
Η συμμετρική γεωμετρία με 4 ακμές 
κοπής 90° (έως Ø 10 mm με κεφαλή από 
συμπαγές σκληρό μέταλλο) εμποδίζει το σφή-
νωμα και τη μετατόπιση του τρυπανιού όταν 
έρθει σε επαφή π.χ. με τον σιδηροπλισμό.

Αισθητά ταχύτερη διάτρηση
Η εξελιγμένη γεωμετρία των ακμών και οι 
ασύμμετρα διατεταγμένες ανυψώσεις στις 
ακμές κοπής φροντίζουν για καλύτερη 
πρόωση.

Τέλεια χαρακτηριστικά διάτρησης 
κοπής σε όλη τη διάρκεια ζωής
• Γεωμετρία κεφαλής προσαρμοσμένη στη 

διάμετρο του τρυπανιού.
• 5–16 mm: Μονοκόμματο στοιχείο από 

σκληρό μέταλλο για υψηλή σταθερότητα 
χάρη στη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια 
σύνδεσης με το σώμα του μετάλλου.

• 18-32 mm: Πολλαπλά στοιχεία από 
σκληρό μέταλλο για ταχύτερη πρόοδο της 
διάτρησης και καλύτερη απόσβεση των 
στρεπτικών φορτίων χάρη στο τριπλό βήμα.

Σημαντικά βελτιωμένη ταχύτητα 
διάτρησης και απομάκρυνση απο-
βλήτων, ταυτόχρονα μεγαλύτερη 
ασφάλεια από τη θραύση
Το ενισχυμένο σπιράλ πρόωσης Vario με 
στενό μπροστά και φαρδύ πίσω μέρος, 
καθώς και μεγαλύτερη γωνία στο άκρο του 
σπιράλ, φροντίζει για χαμηλή τριβή, μεγάλη 
σταθερότητα και μέγιστη μετάδοσης της 
κρουστικής ενέργειας.

Άριστη οδήγηση στην οπή
Με τις 4 ακμές κοπής και τη γεωμετρία 
τετραπλού σπιράλ, το τρυπάνι οδηγείται 
ιδανικά μέσα στην οπή.

Ακρίβεια στην αρχική διάτρηση
Η ειδική, αυτοκεντραριζόμενη μύτη εξασφα-
λίζει μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτηση.

Διάμετρος (Ø) Μήκος Μήκος εργασίας Κωδ. αρ. Συσκ. 
5 mm 115 mm 50 mm 0648 055 011 2/10

5 mm 165 mm 100 mm 0648 055 016 2/10

5,5 mm 115 mm 50 mm 0648 055 511 2

5,5 mm 165 mm 100 mm 0648 055 516 2

6 mm 115 mm 50 mm 0648 056 011 2/10/50

6 mm 165 mm 100 mm 0648 056 016 2/10/50

6 mm 215 mm 150 mm 0648 056 021 2/10

6 mm 265 mm 200 mm 0648 056 026 2/10

6 mm 315 mm 250 mm 0648 056 031 1

6,5 mm 165 mm 100 mm 0648 056 516 2

6,5 mm 215 mm 150 mm 0648 056 521 2

6,5 mm 265 mm 200 mm 0648 056 526 2/10

6,5 mm 315 mm 250 mm 0648 056 531 2/10

Ενισχυμένο σπιράλ 
πρόωσης Vario.

Σημείωση
Διάτρηση σιδηροπλισμού μόνον μετά από έγκριση πολιτικού μηχανικού. Στα 
μεγάλα μήκη τρυπανιών θα πρέπει η οπή να ανοιχθεί αρχικά με κοντό τρυπάνι ίδιας 
διαμέτρου.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΎΠΑΝΟ PLUS QUADRO-L VARIO

Ταχύτητα διάτρησης ●●○○

Ομαλότητα λειτουργίας ●●●●

Ακρίβεια ●●●●

Αντοχή σε σιδηροπλισμό ●●●●

Διάρκεια ζωής ●●●●

Υποδοχή εργαλείου Κατάλληλο για SDS-plus

Διπλή κοπτική επιφάνεια:
Τα 2 άκρα κοπής με μετατό-
πιση 180° σχηματίζουν μία 
πλατιά επιφάνεια για την αγκί-
στρωση στον σιδηροπλισμό.
Τετραπλή κοπτική επιφάνεια:
Τα 4 άκρα κοπής, με μετατόπιση 
μόνον 90° σχηματίζουν μία 
αισθητά μικρότερη επιφάνεια για 
την αγκίστρωση. Το τρυπάνι δεν 
σταματά στον σιδηροπλισμό.

≤ Ø 10 mm > Ø 10 mm από Ø 18 mm
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