Nástroje a Príslušenstvo

PROFI BIT
Vrták na bodové zvary

Vlastnosti:

Výhody:

• Špeciálny centrálny hrot
• Nevyžaduje predvŕtanie

• Vŕta presne, neskĺzne z bodového
zvaru

• Odtlačuje spodný plech

• Šetrí čas

• Veľká trvanlivosť

• Minimalizuje
plechu

• Minimálne 4x väčšia trvanlivosť ako
ostatné vrtáky na trhu

poškodenia

spodného

• Nie je potrebné časté brúsenie
• Šetrí peniaze

Aplikácia:
Odstraňovanie bodových zvarov môže byť zložité, drahé a časovo náročné. Pre čisté odstránenie bodových zvarov bez
záderov vám firma RETECH prináša výrobok Profi Bit - vrták na odstraňovanie bodových zvarov, u ktorého vďaka špeciálnemu centrálnemu hrotu nedochádza k skĺznutiu vrtáku z bodového zvaru. Dodávame rozmery – priemer 6, 8 a 10 mm.
Vrták je vyrobený z materiálu HSCo. Tento materiál zaručuje predĺženú životnosť ostria.

Objednávacie kódy:
Názov

Sklad. kód

Balenie

Priemer

Objed.číslo

Profi Bit 6

PB6

1 ks

6 mm

R 34436

Profi Bit 8

PB8

1 ks

8 mm

R 34478

Profi Bit 10

PB10

1 ks

10 mm

R 34437

1. Maximálne povolené otáčky do 1200 ot/min
2. Pre predĺženie životnosti používajte rezný olej RETECH TOP CUT.

Technické údaje:
PB6
Materiál

PB8

PB10

HSCo
(vysoko výkonná rýchlorezná oceľ pre ťažko obrábateľné
materiály s prímesou 5%-kobaltu)

Celková dĺžka vrtáku

66 mm

79 mm

89 mm

Dĺžka aktívnej plochy

28 mm

37 mm

43 mm

Uhol špičky
Uhol pracovnej plochy
Povrchová úprava

115°
180°
bronzovanie

Prehlásenie:
Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhodnosť
použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobku.
V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia,
alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:
RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail:retech@retech.sk, www.retech.com
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Návod na použitie:

