Totaalleverancier voor de
verspanende industrie
VOORJAARSACTIE
Modulair boren met volhardmetalen prestaties

KenTIP™ FS
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Toepassingen
Opboren

Blindgat boren

Boren

Boren/
Schuine uitgang

Boren op
schuine vlakken

Boren/
Kruisende gaten

Snelle en eenvoudige boorpunt wisseling door
geavanceerd ontwerp.

www.slijptechniek.nl/KenTIP-FS
De nieuwe modulaire boor KenTIP™ FS dekt meer toepassingen en levert
betere prestaties dan enig ander modulair systeem, wat aanzienlijke
kostenbesparingen en procesvereenvoudigingen op uw werkvloer oplevert.
Enkele belangrijke kenmerken:
• Snelle en eenvoudige boorpunt wisseling.
• 6 verschillende high performance types, 3 schacht uitvoeringen.
• Dit modulaire boorsysteem heeft een diameterbereik van 6 – 26 mm.
• Tot 12 x D boordieptes.
• Koeling door de schacht.
• Toepasbaar in staal, RVS, gietijzer, non-ferro en composiet.
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KenTIP™ FS
Betrouwbare prestaties
KenTIP™ FS biedt dezelfde stabiliteit en
prestaties bij elke nieuwe wisselplaat.
Verlaag uw operationele kosten door
vereenvoudigde processen.

Volhardmetalen boorpunt
De KenTIP™ FS boorpunt sluit
optimaal aan op de houder.
Hierdoor is de koppeling
volledig beschermd tegen
spanen en contact met
het werkstuk.
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2 Optimale spaanafvoer

Grote, hoogglans gepolijste
spaankamers garanderen een
probleemloze spaanafvoer,
optimale standtijd en prestaties.
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3 Koeling

Koelkanalen uitkomend in de boorpunt
en spaankamer garanderen een optimale
koeling daar waar het gewenst is.

Plaatsen en vastzetten van de boorpunt
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Maak de houder
schoon

Plaats de boorpunt in
de houder
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Draai de boorpunt met
de hand met de klok
mee vast

Mini-Wrench • ∅ 6 – 7,999 mm
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Plaats de steeksleutel goed op de boorpunt

K-Wrench en Multi-Wrench • ∅ 8 – 26 mm

*

Druk de sleutel
aan en draai de
boorpunt vast
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Plaats de steeksleutel goed op de boorpunt
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