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cap cu 2 tăişuri cap cu 4 tăişuri

1. GeoMetrIe InoVatoare a capuLuI şI a VârFuLuI
   Vârful cu carbid cu 25% mai gros sporeşte rezistenţa şi durabilitatea.
 Unghiurile de tăiere concave şi agresive măresc viteza de găurire cu
până la 20%.

 capetele foarte scurte ale burghielor îndepărtează praful de găurire 
direct prin canelură, reducând riscul de înfundare.
 Punctul de centrare previne deplasarea.

2. ModeL unIc aL caneLurII
Noul model al canelurii asimetrice, mai adânci, asigură o îndepărtare
mai rapidă a prafului şi măreşte viteza de găurire.

3. tratarea supraFeţeI
Burghiul complet călit asigură o rezistenţă maximă la rupere. 

Speedhammer™ 
              plus

apLIcaţIe:
compatibil cu toate maşinile de găurit cu percuţie cu suport SDS-plus.
conceput pentru găurirea prin beton, zidărie, cărămidă, piatră şi granit.

recoMandare pentru GăurIre:
Atunci când utilizaţi burghie cu o lungime mai mare de 400 mm,
efectuaţi în prealabil găuri de cel puţin 150 mm cu un burghiu mai scurt cu 
acelaşi diametru.

Burghiele speedhaMMer™ plus sunt certificate de Prüfgemeinschaft 
Mauerbohrer e.V. (PGM). 

aVantajeLe BurGhIeLor care poartă 
MarcajuL pGM:
•  Limite stricte de toleranţă privind diametrul 

şi simetria vârfului din carbid, pentru 
precizia găurilor.

• Ancorare şi fixare fermă.
• Asigurare constantă a calităţii.
• Siguranţă şi încredere în produs.

*  O găurire cu până la 20% mai rapidă faţă de produsele concurente datorită geometriei vârfului şi designului 

inovator al canelurii.

pGM verifică în mod constant respectarea acestor criterii, unealta 
prezentând astfel siguranţă şi încredere atât pentru utilizatorul final, cât 
şi pentru distribuitor. 

speedhaMMer™ pLus 
cEL MAI RAPID BURGHIU DE PERcUŢIE cONSTRUIT VREODATă DE IRWIN®

Viteză. Stabiliţi ritmul cu Speedhammer Plus™.  Având o capacitate a canelurii cu 28% mai mare, acest model inovator intră 
şi iese imediat.  Îndepărtarea prafului şi a reziduurilor se face foarte rapid.  În plus, are o eficacitate deosebită în beton 
neîntărit, datorită funcţionării fără înfundare. 

GăurIrea zIdărIeI

FASTER *




