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Gebruik boorspindel S-16
Geschikt voor holboren 1mm-6mm
(Met speciale schroefdraad voor spindel)

•

Zorg altijd voor een stabiele boor(kolom)machine die zeer goed centrisch draait.
Het toerental tussen 2500 en 10.000 tpm
Zorg dat de spindel goed vastzit in de boorkop en zuiver centrisch draait. Dit is erg
belangrijk!
Draai de desbetreffende boor in de spindel goed vast.
Zorg ervoor dat de 'uitwerper', het pinnetje in de holboor, goed zit.
Sluit de waterkoeling aan zodat uit de boor een krachtig koelstraaltje komt
Is dit niet het geval dan zit er ergens een verstopping. Los dit eerst op.
Laat de boor zijn (slijp)werk doen dus absoluut niet forceren. Bedenk dat dunne holboren
uiterst kwetsbaar zijn voor breken. (denk hierbij aan scheve harde gladde oppervlakten.
Dunne boren hebben de neiging na enig boorwerk dicht te gaan zitten. De koeling houdt
dan op. Hou dit goed in de gaten. De 'uitwerper' is dan niet altijd in staat de holboor te
reinigen van boorresten. Holboor uitdraaien en zonder uitwerper in de spindel zetten met
krachtige koeling. Lukt dit niet dan holboor uitnemen en dan met de uitwerper proberen de
holboor weer hol te maken. Bedenk ook: Hoe dunner de holboor, hoe kwetsbaarder en hoe
vaker deze gereinigd moet worden.
Bijgeleverde kogel- adapter is voorzien van stiften met verschillende holboor diameters.
Deze kan vast gemonteerd worden maar ook magnetisch op een metalen onderplaat. Dit
komt zeer precies.
Gebruik een anti-corrosie/slijpvloeistof door het koelwater (Indien mogelijk)
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Werk veilig, schoon en zorgvuldig
Hou kinderen uit de buurt van werkende machine
Na werk alles uitschakelen en stekkers uit stopcontacten
Machine alleen geschikt om kleine gaten te boren in (edel-)stenen
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Aansluiten slang op koppelingen en Spindel

Handig is nu om de koppeling niet rechtstreeks aan te sluiten op een kraan maar om een
(Gardena) koppeling- en aansluitstukken te gebruiken tussen de kraan en water-koelslangkoppeling. Met een klein stukje tuinslang is dan de koeling handig aan te sluiten en ook weer af
te koppelen.

