HÅLSÅG PROFIT
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HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer
av keramiska material upp till en hårdhet på 6.
HM hålsågar arbetar mer än 5 gr snabbare i dessa material i jämförelse med
traditionella Bi-metall hålsågar.
Vid sågning i alla typer av trämaterial säkrar den speciella vinklingen av
hårdmetallskären att skärspån inte låser fast sågen. Den går således fri från materialet
och ger därmed ingen värmeutveckling.
Ingen missfärgning runt det utsågade hålet tack vare minimal friktionsvärme.
Inga fastbrända fibrer i HM-hålsågen.
Hålsågen blir inte varm, ingen friktionsvärme, man kan alltså inte bränna sig. Den kan
dessutom användas på nytt, direkt utan fördröjning.
Marknadens snabbaste verktygsskiftning tack vare snabbutlösaren.
"Drill & Drop"-systemet är det enda på marknaden som ger möjlighet till borttagning
av utsågat material tack vare snabbutlösaren som frigör centrumborret och därmed
kan man mycket lätt dra hålsågen mot maskinen och för att enkelt få bort det utsågade
materialet.
Med kombinationen "Drill & Drop"-systemet och HM "Multi Purpose" hålsågar
arbetar man upp till 10 gr snabbare än traditionella hålsågar.
"Drill & Drop"-systemet passar till alla hålsågar med gängfäste och två styrtappar.
"Drill & Drop"-systemet är underhållsfritt.
Livstids garanti på "Drill & Drop" adaptern. Vid ev. funktionsfel ersättes den med ny
utan kostnad.
Fjäderbelastad styrpinne på "Drill & Drop" adaptern för fasthållning av hålsågen
säkrar snabba byten av hålsågar.
Från 32 mm har HM hålsåg fullt skärdjup till 58 mm.

"Drill & Drop"-systemet kan som de enda verktyg på marknaden öka storleken på ett redan
borrat hål genom kombination av två hålsågar samtidigt. Den lilla hålsågen styr i det lilla
hålet och med den större kan man då enkelt få ett större hål.

Storlekar: 16mm – 330mm
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