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UWAGA
Wszystkie informacje, ³¹cznie z ilustracjami s¹ 
wiarygodne. Jednak¿e u¿ytkownicy powinni 
sami oceniæ przydatnoœæ ka¿dego produktu do 
w³aœciwych zastosowañ. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dok³adnoœci pe³nej informacji i 
zrzeka siê odpowiedzialnoœci odnoœnie 
u¿ytkowania produktów. Zobowi¹zania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczaj¹ siê jedynie do 
standardowych warunków sprzeda¿y produktu 
i w ¿adnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za przypadkowe i 
poœrednie szkody powsta³e na skutek 
sprzeda¿y, u¿ywania i niew³aœciwego 
stosowania produktu.

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

HARD DRILL

 HARD 10-130

Kod artyku³u           Nazwa                        Opakowanie              Rodzaj

HARD                      HARD DRILL                                                 Narzêdzia

TWARDE I TRWA£E WIERT£A DO METALU

Wiert³a HARD DRILL  zosta³y zaprojektowane dla ³atwiejszego i 
efektywniejszego wiercenia w metalu, a tak¿e jego najtwardszych stopach.
Wyprodukowane z wolframu i molibdenu dla zwiêkszenia wytrzyma³oœci, z 
dodatkiem kobaltu dla doskona³ego odprowadzenia ciep³a. Wiert³a te 
doskonale sprawdzaj¹ siê nawet przy najbardziej wymagaj¹cych 
zastosowaniach.

HARD DRILL nadaj¹ siê do precyzyjnych wierceñ w metalach i ich 
twardych stopach.
Przy wierceniu o okreœlonej g³êbokoœci, nale¿y u¿ywaæ ogranicznika 
g³êbokoœci.
Przy przewiercaniu siê na wylot, pod koniec wiercenia odpuœciæ si³ê 
nacisku na wiert³o by unikn¹æ jego gwa³townego wylotu z materia³u (tak 
aby nie uszkodziæ zarówno wiert³a jak i niczego poza jego wylotem).
W przypadku twardszych metali nie wywieraæ na wiert³o wiêkszej si³y 
nacisku, bo mo¿e to skutkowaæ nadmiernym nagrzewaniem siê wiert³a i 
zmniejszeniem efektywnoœci wiercenia. 
Zamiast tego zalecamy u¿yæe smaru TTP CUT-IT i zmniejszenie prêdkoœci 
obrotów.
Do wiercenia wiêkszych otworów, zalecamy najpierw zrobiæ otwór 
pilota¿owy (idealny 3-4 mm), a nastêpnie zwiêkszyæ wielkoœæ wiert³a. 
W razie potrzeby wywiercenia otworu o œrednicy oko³o 12 mm, wskazane 
bêdzie u¿ycie w miêdzyczasie wiert³a 8 mm.

135 stopniowy skrêt wiert³a - gwarantuje równomiern¹ i stabiln¹ si³ê na 
ca³ej d³ugoœci krawêdzi tn¹cej.
Doskona³a wytrzyma³oœæ dziêki zastosowaniu wolframu i molibdenu.
Doskona³e odprowadzanie ciep³a dziêki zawartoœci kobaltu. 
Mo¿liwoœæ powtórnego i wielokrotnego ostrzenia.
Zaskakuj¹ce  efekty przy wierceniu w ka¿dym metalu a zw³aszcza jego 
twardych stopach, gdzie wiert³a HSS nie daj¹ rady.
Zalecamy stosowanie smaru TTP CUT-IT w celu uzyskania jeszcze 
lepszych efektów wiercenia.

ZALECAMY STOSOWANIE SMARU
TTP CUT-IT PODCZAS WIERCENIA!
ZALECAMY STOSOWANIE SMARU
TTP CUT-IT PODCZAS WIERCENIA!
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