MXqs “ONE CLICK”
GATZAAG SYSTEEM
Ervaar de toekomst in gatzaag systemen.
Het is beter, sneller en efficiënter dan alle
bestaande systemen in de markt.

Wissel de gatzaag met “ONE CLICK’
Om de gatzaag te wisselen voor het
gebruik van een andere diameter, druk op
de knop en haal de gatzaag los.
Schuif een andere gatzaag erop en u bent
al klaar!

Vergroot te klein geboorde gaten
Simpel! U kunt nu de gatzaag van de
kleinste maat als centrering gebruiken
voor de grote zaag. Het is zeer eenvoudig
om zo een gat te boren met de gewenste
diameter. Een extra adapter is hiervoor
nodig.

Duw de geboorde kern er met “ONE CLICK” uit
Druk op de zwarte knop en haal de
gatzaag heen en weer. Zo duwt u de
geboorde kern direct uit de gatzaag! U
kunt direct weer verder met boren zonder
te tobben en te wachten.

1 Boorhouder voor grote en kleine maten
U heeft maar 1 boorhouder nodig voor alle
mogelijke diameters. Het is dus niet nodig
om een houder te hebben voor de kleine
maten en daarnaast nog één voor de grote
maten.
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SLIM GEREEDSCHAP VOOR ELKE KLUS

Wissel en bevestig ieder type
gatzaag met “ONE Click”

Voor elk materiaal is er
een geschikte centreerboor
HSS

Voor alle elektrische boormachines

1 Houder voor grote &
kleine maten gatzagen
Ø14-210mm

TCT

Het wisselen van gatzagen is slechts een kwestie van op de knop drukken. Met onze MXqs gatzaag houders heeft u maar 1 gatzaaghouder
nodig voor alle mogelijke diameters. Wanneer u gebruik maakt van onze MXqs gatzaaghouders duurt het wisselen slechts enkele seconden.
Ons unieke Mandrex MXqs gatzaag systeem brengt u alle unieke eigenschappen met een simpele “ONE Click”.
Druk op de knop en u bespaart tijd, geld en frustratie!

Mandrex Hole Saw System heeft dit revolutionaire “ONE
Click” gatzaag systeem wereldwijd gepatenteerd.
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