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Nasz program:

Narzędzia:
- Narzędzia do głębokiego wiercenia pełnych otworów do Ø 250 mm

- Narzędzia trepanacyjne do Ø 650 mm
- Narzędzia wytaczające pchane i ciągnione

- Narzędzia kształtowe do wytaczania
- Narzędzia kombinowane do obróbki cylindrów hydraulicznych

- Narzędzia sterowane numerycznie

Akcesoria do wiercenia głębokich otworów:
Drągi wiertnicze - Ciśnieniowe głowice olejowe (BOZA) - Tłumiki drgań

Uchwyty mocujące - Zabieraki

Nasz program narzędziowy zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne w zakresie wykonywania głębokich 
otworów w metalach. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji podczas wszelkich zadań

 i problemów związanych z głębokim wierceniem. Zapraszamy do kontaktu.
 

Przegląd produktów

Wiercenie pełnych otworów

Narzędzia do wiercenie pełnych otworów do Ø 250 mm

Trepanowanie

Narzędzia trepanacyjne do Ø 650 mm

Wytaczanie 

Narzędzia wytaczające od  Ø 20 do >  Ø 1000 mm; 

Operacje pchania i ciągnienia

Skórowanie i dogniatanie rolkami
Narzędzia do skórowania oraz kombinowane narzędzia do 

wytaczania, skórowania i dogniatania rolkami. Szczególnie do 

obróbki cylindrów hydraulicznych.

Narzędzia sterowane numerycznie

Narzędzia ciągnione do wytaczania komór oraz do    

obróbki otworów stożkowych 

Narzędzia specjalne

Wykonanie specjane zgodnie z wymogami Klienta

Ciśnieniowe głowice olejowe (BOZA), zabieraki
Ciśnieniowe głowice olejowe do dostarczania chłodziwa, prowadzenia 

narzędzia,utrzymania oraz uszczelnienia nieruchomego lub obracającego się 

obrabianego materiału.Zakres średnic Ø 6,5 do >  Ø 1000 mm. Zabieraki do 

prowadzenia narzędzia, utrzymania oraz uszczelnienia obrabianego materiału.

Tłumiki drgań

Redukcja drgań występujących na drągu wiertniczym i narzędziu.

Wersje hydrauliczne i manualne.

Uchwyty mocujące,  drągi wiertnicze
Bezpieczny montaż drągów wiertniczych dzięki dopasowanemu uchwytowi 

mocującemu. Przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.

Drągi wiertnicze o różnych wymiarach i konstrukcji.
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Rok wydania: 2015

BTA-Tiefbohrsysteme GmbH - przedstawicielstwo w Polsce:

BRENZER POLSKA S.C.
ul. Sobieskiego 11
40-082 Katowice

Tel./fax   +48 32 444 91 09
Mobile    +48 519 423 903

e-mail brenzer@brenzer.com.pl
Internet www.brenzer.com.pl
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