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• Den snabbaste tjänsten  
för specialverktyg

• Korta leveranstider för 
specialverktyg av högsta kvalité

SuperLine Plus

Offert 

inom 24 tim!

Leverans
inom 

2-3 veckor
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SUPERLINE PLUS

SL Plus solida hårdmetallsborrar
Dina fördelar: 
• spiralborrar eller spikborrar
• med eller utan steg
• olika stegvinklar
• högsta kvalité
• optimalt förhållande mellan kostnad och prestanda

Borrar RT 100 U: Universella
Det universella RT100 U borret är anpassad för bearbetning i stål upp till 1400 N/mm2,
kort- och långspånande material såväl som höglegerade och syra-fasta stål.

• optimerad skärgeometri
• högsta skärhastigheter för korta spånor
• god lägesriktighet
• speciell spetsslipning
• med eller utan invändig kylning

Borrar RT 150 GG: 
Spikborrar av högsta kvalité
Spikborret RT 150 GG med invändig kylning uppfyller 
de högsta kraven inom kort-spånat gjutjärn såväl 
som i AlSi-legeringar med hög kiselhalt > 7%.

• precision
• diameter toleranser
• ytkvalité

Snabbaste vägen för ett kundanpassat borr

Allmänna krav 

• steg ø: d1➝d2 max 50%
• spiral-längd max 7xD1
• steglängd max 5xD1
• stegvinkel: 60° - 180°

Kvalitet-Plus tack vare rätt beläggning 
Gühring var först i världen med att introducera belagda verktyg och leder fortfarande utvecklingen vad gäller beläggning:  
Gührings beläggningar ökar verktygets tålighet och prestation genom att ge en längre verktygslivslängd samt en förbättrad 
effektivitet. Följande ytfinish och beläggningar är tillgängliga för SL Plus serien:
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Eventuella tryckfel eller ändringar som företagits efter tryckningen berättigar inte till anspråk.
Vi levererar enbart enligt våra leverans- och betalningsvillkor. På förfrågan kan du ta del av dessa villkor.

BORRNING

SPECIAL 
VERKTYGS-
LÖSNINGAR

FRÄSNING

MODULÄRA 
VERKTYGSLÖSNINGAR

VERKTYGSLAGERSYSTEM

BROTSCHNING PCDGÄNGNING/GÄNGFRÄSNING/
PRESSGÄNGNING

FÖRSÄNKNING/ 
GRADNING

Tel: 0510-212 50
Fax: 0510-212 45

info@guhring.se
order@guhring.se

Plastgatan 14
53155 Lidköping

Gühring Sweden AB


