Sds+ Booster

Armerad Betong

Booster + har gjort
skillnad i 16 år
Mothåll

Anhåll

Borrkronans anhåll och mothåll
tillåter Booster Plus att gå igenom
ett armeringsjärn utan att stanna.

Borret behåller
riktningen och
fortsätter
igenom

SDS-Plus Första klass stål och hårdmetallskär från

EUROPA

Den höga kvaliten på stålet
och hårdmetallskäret,
kombinerad med en
kontrollerad
värmebehandling, garanterar
den allra bästa
kraftöverföringen i Booster
plus borret.

PGM GODKÄNT !
PGM-borr är certifierat
med stränga toleranskrav
och garanterar
hålets storlek och
därmed säker
infästing.

Spiral med TRE ZONER
3

1

2

Den patenterade formen
kombinerar växselvis
högt och lågt tryck för
att transportera dammet
ut ur borrhålet.

Accelerationsområde

Område för snabb
avlägsning av damm.

(anpassad för stora mängder
damm).

Utkast

Acceleration

Avlägsning

3 stycken skärkanter
MOTSTÅND MOT
ÖVERHETTNING

Det helstöpta hårdmetallskäret
är fräst ned i borret och
förstärkt med koppar för att
tåla temperaturer upp til 1000°c

RIKTNINGSKONTROLL

90°

SLAGEFFEKT

PRECISION

3st 135° kanter ger
effektiv borrning utan
att betongen runt
hålet spricker

Den självcentrerande
spetsen gör borret
riktningsstabilt

PERFEKT HÅL =
PERFEKT INFÄSTING

VS standard
Uppfyller all
teknisk standard

Armerad
betong

BÄST KONSTRUKTION TILL
ATT AVLÄGSNA DAMM !

VS standardborr
3-skär ger marknadens största
dammavlägsningskapacitet

SNABBARE OCH LÄNGRE

UPP TILL 40 METER LÄNGRE*

* internt test genomfört på en datastyrd testbänk med ett 8mm Booster borr i B50 betong med
en 5Kg borrhammare.

Alla produkter
med 3 skärkanter

FÖRPACKNINGAR
l 6, 12 eller 25-pack.
l Set i nylonväska
l Set i metallåda
l Set i plastlåda
l Vissa kundönskemål

Stoppborr - SDS-plus - ref.108

Fönster- och Ramborr - SDS-plus - ref.102

Specialborr för armerad betong

Specialborr för armerad betong

SDS-max - ref.166R

SDS-top - ref.131

STORLEKAR
l Längder

Specialborr för armerad betong

110 till 610 mm
l Ø 5 till 22 mm

IMPORTÖR

SDS-plus - ref.113

ÅTERFÖRSÄLJARE:
TM
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