
UW VOORDELEN

 ■ Boren zonder tussentijds legen
 ■ Hoge kwaliteit van de gaten
 ■ Lange levensduur
 ■ Minder krachtsinspanning

IN ÉÉN OOGOPSLAG

 ■ Met centreerpunt en voorsnijder
 ■ Totale lengte tot 460 mm
 ■ Meervoudig naslijpbaar tot een 

lengte van 235 mm
 ■ Voor alle gangbare alleskunners
 ■ Ter bewerking van massief hout
 ■ Uit voorraad leverbaar
 ■ Snijstof HS

Hout wordt steeds meer een basis-
materiaal in de bouwsector. Volle 
orderboeken en tegelijkertijd stijgen-
de prijzen op het gebied van grond-
stoffen zorgen ervoor dat het efficiënt 
gebruik van grondstoffen steeds 
meer in de belangstelling komt te 
staan voor houtbouwbedrijven.

Een oplossing in dit bereik bieden de 
extra lange HS-spiraalboren van Leitz. 
Het nieuwe borenprogramma van extra 
lange HS-spiraalboren is speciaal 
ontworpen voor specifieke eisen en 
materialen in de houtbouw en maakt 
het gebruikers mogelijk tijd te besparen 
bij het boren van diepe gaten. Daarbij 
zijn de standtijden beduidend hoger, 
waardoor de productiekosten aanvul-
lend zullen dalen.

HS-Spiraalboor XL 
De expert voor diepe gaten in massief hout 



www.leitz.org

KWALITEIT

Voor perfecte gaten in massief hout

 ■ Stabiele passing van de drevels 
door nauwkeurige gaten

 ■ Zuivere gatranden aan de intrede  
bij zichtgaten

 ■ Minder verstoringen door zeer  
goede spaanafvoer

EFFICIËNTIE & PRODUCTIVITEIT

Voor korte en zekere processen

 ■ Kortere bewerkingstijden door  
hoge aanvoer

 ■ Vaak is het tussentijds legen van 
de boor niet nodig (gereduceerde 
takttijden)

 ■ Lange gebruiksmogelijkheid door 
snijstof HS en gereedschaps- 
geometrie

DUURZAAMHEID

Voor gebruiker en milieu een plus

 ■ Minder energie nodig door optimale 
geometrie

 ■ Geometrie in principe naslijpbaar

Uw voordelen door …
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HS-Spiraalboor XL: 
snel, nauwkeurig 
en voordelig!

2-voudige
AANTAL VOORSNIJDERS 
EN RUIMERSNIJDERS

Tot 10-maal
LANGERE STANDTIJD 
IN VERGELIJKING MET 
MARKTGEBRUIKELIJKE 
SLANGENBOREN

+50 %
HOGERE POSITIONERINGS- 
NAUWKEURIGHEID AAN DE 
ZIJDE VAN DE UITTREDE


