10. června 2011

Nové:
WS Staketen Bormax®
Od tohoto okamžiku je k dodání několik rozměrů Forstnerových vrtáků WS-Bormax®
s vyměnitelným středicím hrotem. K tomu je Bormax® kompletně provrtán a středicí hrot
může být vytlačen pomocí přiloženého dlouhého imbusového klíče. Mimo středicího hrotu je
ke každému vrtáku přiložen přibližně 40 mm dlouhý vrták, který může být zaveden do
Staketen Bormaxu®.
Problém všech profesionálů:
U vrtání pod úhly, které nejsou 90°, jsou tradiční spirálové vrtáky do dřeva nevhodné,
protože středicí hroty pro profesionální navrtávání jsou v důsledku šikmého úhlu nastavení
příliš krátké. Řešení představují vrtáky pro výrobu schodů, které se vyznačují obzvlášť
dlouhým středicím hrotem. Tyto nástroje jsou ale poměrně drahé a středicí hrot nemá řezný
účinek. Dále je komplikováno přebroušení. Z tohoto důvodu je profesionální vrtání do
tvrdého dřeva z hlediska nákladů nevýhodné.
Řešení: FAMAG Staketen-Bormax®
Jako novinku představuje FAMAG Staketen-Bormax®. Přitom se jedná o Bormax®, který má
vyměnitelný středicí hrot. Volitelně může být nasazen středicí hrot nebo středicí vrták.
Montovaný středicí vrták vyčnívá přibližně 20 mm z Bormaxu®.
Prostřednictvím tohoto dlouhého vedení je možné
profesionální vrtání „volnou rukou“ v téměř libovolných
úhlech nastavení, jako například ve výrobě schodů. Díky
dobrým vrtacím vlastnostem Bormaxu® je bez problémů
možné vrtání do tvrdého dřeva a měkkého dřeva.
K přebroušení vrtáku je středicí vrták jednoduše
odstraněn a potom je tento postup právě tak jednoduchý
jako u tradičních Bormax®! Pro tradiční použití může být
nasazen současně dodaný středicí hrot. Potom má
Staketen-Bormax® stejně dobré vlastnosti jako tradiční
Bormax®.
K dodání je Staketen-Bormax® v průměrech: 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30
a 35 mm. Mimo jednotlivých velikostí existují dvě sady v dřevěných
skříňkách. V soupravě jsou obsaženy vrtáky s vždy s jedním středicím
hrotem, jeden středící vrták a jeden klíč s
vnitřním šestihranem. Souprava 1 obsahuje
průměry 15, 20, 25, 30, 35 mm klasické
soupravy. Souprava 2 je koncipována pro
výrobu schodů a obsahuje vrtáky 16, 18, 20, 22,
25 mm.

