
Dörtlü kesici uç geometrisine sahip 
tek parçadan oluşan (16 mm çapına 
kadar) karbit elmas kafa yapısına 
sahip, güçlendirilmiş çekirdekli, 
ve dört spiralli Vario helis yapısı 
sayesinde sert malzemelerde 
ve demir donatılı betonlarda 
mükemmel ilerleme sağlayan SDS-
Plus uyumlu darbeli matkap ucu.

Donatı demirli duvarlar için özel 
olarak geliştirilmiş
4x90° özel karbit kesici elmaslar sayesinde 
duvar içinde karşılaşılan donatı demirleri ve 
çakıl taşlarına rağmen merkezden sapma 
olmadan mükemmel ilerleme sağlar.

Hızlı tahliye performansı
Özel uç geometrisi ve asimetrik spiral yapısı 
sayesinde delme sonucu oluşan tozlar daha 
hızlı bir şekilde tahliye edilir.

Mükemmel delme özellikleri
• Matkap ucu çapına uyarlanmış kafa 

geometrisi sayesinde mükemmel delme
• 5–16 mm: Çelik gövdeyle maksimum 

bağlantı teması sayesinde tek parça karbit 
kafa yapısı, sarsıntısız çalışma imkanı 
sağlar.

• 18–32 mm: Daha hızlı delmek üzere 
tasarlanmış üç parçalı elmas uç aynı 
zamanda burulma etkisini minimize eder.

Geliştirilmiş delme hızı ve 
kırılmaya karşı direnç
Matkap ucunda daha darken arkaya doğru 
genişleyen Vario helis yapısı ve spiralin dış 
kenarlarında daha keskin olan açı sürtünmeyi 
azaltarak sarsıntısız çalışma imkanı sunarken 
darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.

Delik içinde iadel ilerleme
4 kesici ve 4 spiralli delme geometrisi 
sayesinde hassas ilerleme.

Hassas delme
Kendinden merkezlenen özel uç sayesinde 
mükemmel delikler elde edilir.

Ø Uzunluk Çalışma uzunluğu Art.-Nr. Amb./Ad. 
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

Şaft çekirdeği 
güçlendirilmiş yapı

Dikkat
Donatı demirleri sadece yapı mühendisi izni ile delinmelidir. Uzun matkap uçlarındaki delme 
işlemlerinde aynı çaptaki kısa matkap ucu ile ön delme yapılmalıdır.

DARBELİ MATKAP UCU QUADRO-L VARIO

Delme hızı (Performans puanlaması) ●●○○

Gürültü (Performans puanlaması) ●●●●

Temiz delme (Performans puanlaması) ●●●●

Donatı demirlerine dayanım (Performans puanlaması) ●●●●

Kullanım ömrü (Performans puanlaması) ●●●●

Mandren girişi SDS-Plus uyumlu

İkili kesici uç geometrisi:
180° açılı ikili delme 
uçları donatı demirlerinde 
takılmalara neden olur
Dörtlü kesici uç geometrisi:
90° açılı dörtlü delme 
uçları donatı demirlerinde 
daha az takılma yapar.

≤ Ø 10 mm > Ø 10 mm Ø 18 mm'den 
itibaren
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