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CH3HPB8, CH4HPB8, CH4HPB10, CHEXPB // 

CH80204,  CH80212,   CH80203,     CH80213 // PŘÍSLUŠENSTVÍ – OPRAVY

3H a 4H PROFI BIT / EXTENSION
Vrtáky na bodové svary / prodlužovací nástavec. 

CHARAKTERISTIKA:
3H a 4H PROFI BIT jsou speciální vrtáky vysoké tvrdosti, ukončeny 

frézovou hlavou se třemi (3H) nebo čtyřmi (4H) řezacími břity pro zvýšení 

účinku odvrtávání bodových svarů. Zvýšený počet řezacích břitů rychleji 

rozrušuje strukturu svaru a urychluje průnik nástroje materiálem. 

Vyznačují se extrémně vysokou odolností a dlouhou životností. 

V rámci koncernu VW jsou doporučeným nástrojem pro realizaci 

oprav karosérií, spojených s nutností odvrtávání bodových svarů.

APLIKACE:
3H a 4H PROFI BIT se používají v automobilovém i těžkém průmyslu 

pro snadné odvrtávání vysoce kvalitních a extrémně pevných bodových 

svarů, za účelem provedení oprav, resp. výměny celých komponentů 

karoserií všech typů vozidel (osobní, nákladní, užitková, karavany), 

autobusů, vlaků, lokomotiv, lodí, ale i konstrukcí mostů, jeřábů apod.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Vyberte vhodný rozměr a typ nástroje 3H nebo 4H PROFI BIT a správně jej upevněte do nářadí (vrtačka),

kterým budete odvrtávání bodového svaru provádět. Vrtací nářadí používejte podle technických a

bezpečnostních pokynů stanovených výrobcem (vždy jsou součástí dokumentace k nářadí).

2. Pro méně dostupná místa použijte prodlužovací nástavec EXTENSION for 3/4H PB (Obj.č.:CH80213), který

je plně kompatibilní se všemi dodávanými rozměry 3H a 4H PB (viz tabulka dole). 

SPECIFIKACE:
Rozměry: 

• 3H PB8   / CH80204: Ø hlavy =   8 mm ////// délka = 44 mm ///// Ø dříku = 8 mm ///// počet řezacích břitů = 3

• 4H PB8   / CH80212: Ø hlavy =   8 mm ////// délka = 44 mm ///// Ø dříku = 8 mm ///// počet řezacích břitů = 4

• 4H PB10 / CH80203: Ø hlavy = 10 mm ////// délka = 44 mm ///// Ø dříku = 8 mm ///// počet řezacích břitů = 4

Materiál řezacích břitů: slinutý karbid (karbid wolframu + kobalt)

EXTENSION for 3/4H PB / CH80213: délka = 85 mm, je plně kompatibilní se všemi výše uvedenými položkami.

SKLADOVÁNÍ: 
V běžných podmínkách neomezeně. 

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Při manipulaci dodržujte všeobecně platná pravidla BOZP.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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ČÍSLO CELNÍHO

SAZEBNÍKU

3H PROFI BIT 8 mm CH3HPB8 1 ks CH80204 8207 5070

4H PROFI BIT 8 mm CH4HPB8 1 ks CH80212 8207 5070

4H PROFI BIT 10 mm CH4HPB10 1 ks CH80203 8207 5070

EXTENSION for 3/4H PB CHEXPB 1 ks CH80213 8207 9099


