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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

TTP HOLE COUNTERSINK SET HSS

HCS

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
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INFORMACJE OGÓLNE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                          Nazwa                           Opakowanie              Rodzaj
HCS          zestaw 6 el.           narzędzia       TTP HOLE COUNTERSINK SET HSS

TTP HOLE COUNTERSINK SET HSS to profesjonalny zestaw 
pogłębiaczy stożkowych HSS 90°, głęboko szlifowanych, z 
łbami stożkowymi płaskimi, zgodnymi z DIN 335 kształt C, oraz z 
cylindrycznymi trzonkami i 3 ostrzami. Łączony, osiowo-radialny 
szlif zaskoku, daje możliwość określonej geometrii cięcia, 
wysoką jakość powierzchni, oraz optymalną żywotność 
narzędzia.

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Kierunek skrawania: prawy
Norma DIN: DIN 335 Form C
Średnica nawiercenia: 6.3 mm , 8.3 mm , 10.4 mm , 12.4 mm , 
16.5 mm , 20.5 mm
Kąt: 90 °
Ø uchwytu: 5/6/8/10 mm
Rodzaj uchwytu: prosty
Przeznaczenie (rodzaj materiału): metal
Średnica otworu: 6,3 - 25 mm

                        Wykonane z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS

Wysoka jakość warsztatowa, duża odporność na zużycie
Łączony osiowo-radialny szlif zaskoku

Niezastąpione do pogłębiania i okrawania
Zalecane dla profesjonalistów jak i amatorów
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TTP HOLE COUNTERSINK HSS przeznaczone są do 
usuwania zadziorów oraz pogłębiania otworów pod łby śrub. 
Można je stosować do wszystkich popularnych materiałów 
takich jak: stal węglowa i stopowa, żeliwo, metale kolorowe oraz 
ich stopy. Skutecznie też sprawdzają się przy tworzywach 
sztucznych oraz drewnie.


