
10 részes: Méreten-
ként 1 db fúrókorona, 
Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm 
és 2 db Ø 6 mm, fúrósablon 
Ø 4–14 mm, bittartó és kilökő-
berendezés. 1/4”-os hatlapú bit-
befogóval, főleg akkus fúrógé-
pekhez.

Igen nagyfokú pontossággal 
történő fúrás

Tiszta szélek, pontos furatok
Nem hasítja szét vagy repeszti meg a 
csempéket

Kiegészítő nyílások a vágáste-
rületben
Optimális, egyenletes hűtő-kenőanyag 
adagolás

1/4”-os hatlapú bitbefogó
Nagyon gyorsan megoldható/cserél-
hető bitek

A bitbefogó belül üreges, a bit 
test pedig további nyílással van 
ellátva
Könnyen kivehető fúrómag

Kapcsolódó termékek Cikkszám
Víztömlő 0651 920 002

Szállítási terjedelem a következő cikkszámhoz: Jelölés Cikkszám Szám

0651 900 001

0614 176 711 1
4 mm 0651 910 400 1
5 mm 0651 910 500 1
6 mm 0651 910 600 2
8 mm 0651 910 800 1
10 mm 0651 911 000 1
12 mm 0651 911 200 1
14 mm 0651 911 400 1
Fúrósablon 0651 920 001 1

Alkalmazási terület
Mindenhová, ahol téglát vagy csempét 
kell fúrni, és ahol a hagyományos 
keményfém csempefúrókkal már nem 
lehet boldogulni.
A legkeményebb anyagok, pl. finom 
égetett agyagáru, magas hőmérsék-
leten égetett csempék, téglák, mázas 
csempék, kerámia, vékony gránit és már-
ványlapok, stb. fúrásához.

Útmutató
Kizárólag nagy teljesítményű akkus 
fúrógépekkel használható (min. 12 V), 
ütőmechanizmus nélkül! A munka elvég-
zéséhez csak az akkus fúrógép súlyát 
használja fel, a z érintkezési nyomást 
pedig tartsa a lehető legegyenlete-
sebben.
Max. 10 mm-es anyagvastagság. Aján-
lott fordulatszám min. 1000 1/min.
Gondoskodjon a folyamatos, megfelelő 
vízellátásról – soha ne végezze a fúrást 
szárazon!
A fúrósablont úgy helyezze el, hogy az 
aktív központosító furat mindig a legala-
csonyabb ponton legyen. A fúrómagot 
minden fúrás után vegye ki

GYÉMÁNT CSEMPE FÚRÓKORONA KÉSZLET 
NEDVES FÚRÁSHOZ

Cikkszám 0651 900 001
Alkatr. menny. 1
Terméktömeg (darabonként) 678 g
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