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CAM DELME TAKIMLARI VE EKİPMANLARI 

Kullanım Önerileri: 

-Takımları temiz tutun, Kullanımdan sonra takımlardaki cam   

  parçalarını ve tozlarını yıkayıp temizleyin, hafifçe yağlayın. 

-Matkaplarınızı köreldiği zaman bileyin. 

-Delerken aşırı ilerleme gücü kullanmayın, Elmas matkap veya   

  cam kırılabilir.  

-Yeterli miktarda soğutucu akışı sağlayın. 

-Delici kafanın düzgün ve titreşimsiz dönmesini sağlayın. 

-Delinecek parçanın sabitlenmesini sağlayın.  

Yaklaşık delme devirleri ve soğutucu debi değerleri:  

  Çap                devir/dak              L/dak 

   5                 4.000-5.000            0,3 

   10               2.500-4.000            0,4 

   20               1.500-3.000            0,6 

   50                  800-1.200            0,9 

   100                 600-800              1,2 

   150                 400-600              1,5 

   200                 300-500              1,8 
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409- Su geçişli delme başlığı, R1\2'' elmas tozlu boru 

matkaplar için, Ø10 mm sap, el matkapları ve mandrelli delik 

makineleri için. 

410- Su geçişli delme başlığı, R1\2'' elmas tozlu boru matkaplar için, 

Delrin gövde Bronz iç gövde, Soğutucu debi kontrolü için küresel vana, 

Orta boy breyzlerde standart olan boğaz sıkma çapı Ø43 mm, 420, 

421, 427 V, 427 M, 427 T. delme standlarına uyar. 

411.1- Su geçişli delme başlığı,  R 

1\2" Boru matkap için, MT1 Konik.  

412-Su geçişli delme başlığı, R1\2'' elmas tozlu boru 

matkaplar için, El breyzlerinin mandrel bağlantılarında standart 

olan 20 G dişli bağlantı. 

402- Boru matkap merkezleme aparatı, Komple paslanmaz çelik, 

Cam yüzeyinde delik merkezini belirlemek içindir. 

408- Su geçişli delme başlığı, Çapları 1.00-4.00 mm arasında olan 

küçük boru matkaplar içindir.  Rulmanlı yataklar. Delikteki atık camı 

ilerletmek için yaylı itici pim. Mandrel şaft çapı: 6 mm. Paslanmaz 

çelik şaft, Aluminyum gövde. 

411.2- Su geçişli delme başlığı,  R 1\2" 

Boru matkap için, MT2 Konik. 

411.3- Su geçişli delme başlığı,  R 1\2" 

Boru matkap için, MT3 Konik. 

Su geçişli delme başlığı Mors konikli, R1\2'' elmas tozlu boru matkaplar için, Bütün matkap tezgahları için satandart olan Mors 

koniği bağlantı. Aluminyum gövde, Bronz iç gövde, Soğutucu debi kontrolü için küresel vana.  

409.3- Su geçişli delme başlığı, R1\2'' elmas tozlu boru matkaplar 

için, Ø10 mm sap, el matkapları, mandrel, delik makineleri için. Şeffaf 

hortum 3mt. kelepçe ve pirinç hortum girişli, Kullanıma hazır. 
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414- Adaptör, R 1\2'' su başlığına R 1\4'' boru matkap 

takmak için 

416- Adaptör, 1-13 mm 

mandrele R 1\2'' boru matkap 

takmak için 

415- Adaptör, R 1\4'' su başlığına R 1\2'' boru matkap 

takmak için 

417- Adaptör, Habit başlı makineye R 1\2'' boru matkap 

takmak için 

418- Adaptör, Kısa R 1\2'' boru matkabı uzatmak 

için 

420- Delme standı, Kolay taşınabilir hafif tasarım, En büyük delme çapı Ø240 mm , 

boğaz sıkma çapı Ø43 mm. 410-Su başlığı ve elektrikli breyzler için standart, Stop 

halkası. Her türlü elmas tozlu boru matkaplar, ayarlı segmanlı delme başlıkları (440) 

ve sert maden matkap uçları ile (483-490) kullanılabilir. Değiştirilebilir vantuz 

lastikleri (213.01) ve mandallar (213.02). 

420.S- Delme standı, Kolay taşınabilir hafif tasarım, Masaya monte edilebilir. En büyük 

delme çapı Ø240 mm , boğaz sıkma çapı Ø43 mm. 410-Su başlığı ve elektrikli breyzler için 

standart, Stop halkası, her türlü elmas tozlu boru matkaplar, ayarlı segmanlı delme başlıkları 

(440) ve sert maden matkap uçları ile (483-490) kullanılabilir. 
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421- Delme standı, Vantuz 

tablasız, masaya veya duvara 

monte edilebilir. 

422- Duvara monte kolu, Çelik 

konstrüksiyon, 421 standı duvara 

monte etmek için. 

427.V- Delme standı, Vakummetre, Kolay taşınabilir hafif 

tasarım, En büyük delme çapı Ø180 mm , boğaz sıkma çapı Ø43 

mm. 410-su başlığı ve elektrikli breyzler için standart, stop 

halkası, her türlü elmas tozlu boru matkaplar, ayarlı segmanlı 

delme başlıkları (440) ve sert maden matkap uçları ile (483-490) 

kullanılabilir. Değiştirilebilir vantuz lastiği (203.01) 

  

427.M- Delme standı, Çelik Mandal, Kolay taşınabilir hafif tasarım, 

en büyük delme çapı Ø180 mm , boğaz sıkma çapı Ø43 mm. 410-

su başlığı ve elektrikli breyzler için standart, stop halkası, her türlü 

elmas tozlu boru matkaplar, ayarlı segmanlı delme başlıkları (440) 

ve sert maden matkap uçları ile (483-490) kullanılabilir. 

Değiştirilebilir vantuz lastiği (205.01) 

427.S- Delme standı, Kolay taşınabilir hafif tasarım, Masaya monte edilebilir. En büyük 

delme çapı Ø180 mm , Boğaz sıkma çapı Ø43 mm. 410-su başlığı ve elektrikli breyzler 

için standart, stop halkası, her türlü elmas tozlu boru matkaplar, ayarlı segmanlı delme 

başlıkları (440) ve sert maden matkap uçları ile (483-490) kullanılabilir. 
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427.T- Delme standı, Tablalı, Kolay taşınabilir hafif tasarım, Su tankı, Boğaz derinliği: 400 mm. Boğaz sıkma çapı Ø43 mm. 410-su 

başlığı ve elektrikli breyzler için standart, stop halkası, her türlü elmas tozlu boru matkaplar, ayarlı segmanlı delme başlıkları (440) ve sert 

maden matkap uçları ile (483-490) kullanılabilir. 

430-432- Su havuzları, Vantuz tabanlı, içinde su 

toplayarak elmas matkabın soğutulmasını sağlar, tutması 

için ıslatıp bastırarak çevirin.  
KOD               430                 431                       432  

İç D mm         32                    68                        150 

Dış D mm       64                  106                        194 

440-Ayarlanabilir segmanlı delme başlığı, Güçlü ve sağlam ve titreşimsiz gövde, Elmas 

segman kenarına yönlendirilmiş soğutma sıvısı, Ø65 ile Ø240mm arasında delikler için sinter 

elmas segmanlar. Delik çapını ayarlamak içinn lama üzerinde kalibre edilmiş taksimatlar. Küçük 

(Ø65-Ø135mm) ve büyük (Ø135-Ø240mm) delikler için iki ayrı lama. Başlık kafası R1/2" 

başlıklı bütün makinaların kafasına uyar, ayrıca 420 delme standı, 410 ve 411 su başlıkları ile 

kullanılabilir. 

445-448 - Elmas tozlu delme segmanları, 65-240 mm Bronz 

sinterlenmiştir, 440 segmanlı delme başlğı için. 

KOD:                445         446          447          448 

Ø Aralık  mm   65-100   100-135   135-175   175-240 
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450- Elmas tozlu boru matkap, Bronz sinterlenmiştir, 4 ila 100mm arasında standart çaplar, Büyük 

çaplar ve ondalı ölçüler üretilir, Uzun ömür, çapaksız işlem ve yüksek performans. İnce , kalın ve 

kaplanmış camlar için uygundur. Standart R1/2" bağlantı, Diğer R1/4", Habit, ve düz bağlantılar 

üretilmektedir. 

455- Elmas tozlu boru matkap, Bronz sinterlenmiştir, 5 ila 100mm arasında standart çaplar, 

Standart R1/2" bağlantı, Diğer R1/4", Habit, ve düz bağlantılar üretilmektedir. 

456- Elmas tozlu boru matkap, Bronz sinterlenmiştir, 1.00mm ila 4.00mm arasında standart 

çaplar ,Uzun ömür, çapaksız işlem ve yüksek performans. İnce ve kaplanmış camlar için 

uygundur.  Deliği temizlemek için itici pim. 408 su başlığı ile kullanılır.  

458- Elmas tozlu boru matkap, Elmas elektroliz kaplama, 

1.00mm ila 5.00mm arasında standart çaplar,  

460- Elmas tozlu boru matkap, Elmas elektroliz kaplama, 5 mm ile 20 

mm arasında standart çaplar,  

480- Cam matkap uçları, Sert maden Tungsten Karbid matkap uçları, 3.00mm ila 10.00mm 

arasında standart çaplar, cam, mermer, fayans, ve seramik delmek için. 

455.SET- Elmas tozlu boru matkap seti, Pensli adaptör. Bronze sintered, Bronz sinterlenmiştir, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 mm arasında 6 adet matkap ucu, Standart R1/2" bağlantı, Diğer R1/4", Habit, ve düz 

bağlantılar üretilmektedir. 


