ACCESSOIRES VOOR GATZAGEN
Cooling Wax

LEVENSDUUR
SNELHEID

MX200093B
Deze COOLING WAX is speciaal ontwikkeld voor
diamantboren die extra moeten worden gekoeld. Het kan
worden gebruikt met de DryXcut, TileXcut en UniXcut
diamant-gatzagen, bijvoorbeeld om te boren in harde
(natuur-) steen, tegels, porselein en geglazuurde tegels.
Doop de boor in de was en laat het een paar seconden
afkoelen. Het versnelt het boren en verlengt de levensduur.

Cooling Gel
Art.nr..: MX200092B

MandreX Cooling Gel is een moderne, hoogkwalitatieve snijolie met slerk kruipende eigenschappen
en een uitstekend koelvermogen. MandreX Cooling Gel kan onder normale omstandigheden worden
ingezet voor bijna alle boor-, tap- en snijwerkzaamheden. Product reduceert hitte, geeft een mooi
afgewerkt oppervlak en verlengt de levensduur van het snijgereedschap. MandreX Cooling Gel is
door zijn hoogwaardige samenstelling ook geschikt voor gebruik op roestvrijstaal en andere harde
metaalsoorten. Gebruiksaanwijzing: Bus voor gebruik goed schudden en product direct op het (snij)
gereedschap of het te behandelen voorwerp aanbrengen.

KENMERKEN
●
●
●
●
●

Zeer hoog temperatuurbereik
Sterk klevend
Op alle metalen inzetbaar
Hoog koelend vermogen
Gebruiksklaar

Toepassing
Voor het optimaal smeren bij boren, snijden en tappen. Geschikt voor zowel harde als
zachte metalen. Ook geschikt voor RVS.
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Centreer- & koelhulp

MHD00001B
Ideale oplossing om schoon te werken en precies
te boren in o.a. harde tegels. De veiligheid is extra
gegarandeerd met een toegevoegde clip-beveiliging.
Kan gebruikt worden in combinatie met de
waterdrukfles MHD00002B.
Geschikt voor diameters: Ø5,6,8,10 en 12mm.

Waternevelfles
MHD00002B

De Mandrex waterdrukfles wordt gebruikt om de diamant
gatzagen te koelen tijdens het boren in o.a. tegels.
Te gebruiken in combinatie met de centreerhulp MHD00001B.
Max. inhoud 0,9L.
Inclusief 1.8m waterslang.
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Multi Boorhulp
MHD00100B

Roestvrij staal

Boor-ondersteuning
tot Ø35mm

360° verstelbare
watertoevoer
met mondstuk

Horizontale & vertikale
waterpassen
Lineaal om te markeren
Tot 11cm afstand

Antislip

Vergelijk de
boor met de
plug

Verstelbare
waterkraan
Waterslangaansluiting Ø6mm

Stevige handgreep

Eenvoudig handmatige centreer- en koelhulp waarmee u veilig en stabiel in allerlei
materialen kunt boren. Duw de boorhulp tegen het oppervlak en houdt deze vast terwijl
de boor wordt ondersteunt. Geschikt voor boordiameters tot Ø35mm. Kan zowel nat
als droog worden gebruikt.
Wanneer u water nodig heeft: gebruik de unieke verstelbare watertoevoer. Voor
de watervoorziening kunt u de waternevelfles MHD0002B gebruiken. Deze slimme
boorhulp kan tegen elk materiaal en onder veel omstandigheden worden gebruikt. Het
is stabiel door de antislip onderzijde en de stevige handgreep.
Markeer de positie waar u wilt boren met behulp van de ingebouwde liniaal. Om ervoor
te zorgen dat u precies en recht boort kunt u de horizontale of verticale waterpas
gebruiken. Geen markeringen meer op de boor? Vergelijk uw boor met de diameter van
de muurplug met de gaten in deze boorhulp.

Vacuüm Boorhulp
MHD00101B

Verstelbare
waterkraan

360° verstelbare
watertoevoer met mondstuk

Waterslangaansluiting Ø6mm
Boorondersteuning
tot Ø35mm
Stevige hendel

Vergelijk de boor
met de plug
Roestvrij staal

voorkomt onbedoeld
losraken van de hendel

Duurzame zuignap van
hoogwaardig NBR rubber

Eenvoudig centreer- en koelhulp met zuignap waarmee u veilig en stabiel in allerlei
soorten materialen kunt boren. Duw de boorhulp tegen het oppervlak en duw het
handvat naar beneden om het vast te zetten.
Deze slimme vacuüm boorhulp kan worden gebruikt tegen elk glad en niet-poreus
materiaal, b.v. geglazuurde wandtegels, keukenblad van marmer of natuursteen.
Wanneer u water nodig heeft: gebruik de unieke verstelbare watertoevoer.
Voor de watervoorziening kunt u de waternevelfles MHD0002B gebruiken.
Voor stofvrij werken kunt u de Mandrex Stof & slurrie-hulp MHD00102B gebruiken
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Stof & slurriehulp - klein
MHD00102B

Voor boren tot
Ø35mm

Afzuiggleuven

Plek voor vacuüm boorhulp
MHD00101B

Aansluiting Ø30mm
Verloop adapter
Ø30 tot Ø58mm

Flexibel duurzaam HT-rubber
speciaal ontworpen om
overmatig buigen te voorkomen
Positionering van de
vacuüm boorhulp
MHD00101B

Zeer vlakke onderzijde

Extra ondersteuning

Werk SCHOON en VEILIG met de Stof & slurriehulp. Bescherm jezelf!
Kleine stofdeeltjes die je niet kunt zien, zijn het gevaarlijkst!
Kan met en zonder de vacuüm boorhulp MHD00101B worden gebruikt. Samen met de
vacuüm boorhulp krijgt u alle voordelen: geen stof, geen slurrie, perfecte centrering en
voorkomen van uitschieten van de boor.
Dit slimme gereedschap kan niet alleen worden gebruikt tegen niet-poreus materiaal (bijv.
Geglazuurde wandtegels, keukenbladen van marmer of natuursteen), maar ook tegen
minder abrasieve materialen***. (e.e.a. afhankelijk van de zuigkracht van de stofzuiger die
u gebruikt).
*** Niet in combinatie met de Vacuüm Boorhulp MHD00101B

Stof & slurriehulp - groot
MHD00103B

Afzuiggleuven

Voor boren tot
Ø102mm

Huplijnen om de zuigopening voor de boor
met de gewenste diameter te vergroten
door deze eenvoudig in te snijden

Aansluiting Ø30mm
Verloop adapter
Ø30 tot Ø58mm

Flexibel duurzaam HT-rubber
speciaal ontworpen om overmatig
buigen te voorkomen
Zeer vlakke onderzijde

Extra ondersteuning

Werk SCHOON en VEILIG met de grote Stof & slurriehulp voor gaten van Ø5 tot 102mm.
Bescherm jezelf ! Kleine stofdeeltjes die je niet kunt zien, zijn het gevaarlijkst!
Dit slimme gereedschap kan niet alleen worden gebruikt tegen alle gladde en niet-poreuze
materialen (bijv. Geglazuurde wandtegels, keukenplaat van marmer of natuursteen), maar
ook tegen minder abrasieve materialen (afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak en de
zuigkracht van de stozfuiger die u gebruikt).
Duw de Stof & Slurriehulp tegen het oppervlak en werk stofvrij en schoon!
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