
 

  

DAREX V 391 SPECIFIKATIONER 

  
Gennemsnitlig cyklustid: 1 minut eller mere 
Bor diameter: 3 mm – 19mm 
Slibe nøjagtighed: Borfabrikanters standard 
Slibeskive type: Borazonskive K 180 
Anbefalet brug: Lav til medium mængde 
Motor: 230 volt 
Spidsvinkel typer: Standard og forskellige 

spidsvinkel typer 
Forsendelsesvægt: 11 kg 
Spidsvinkel alsidighed 118° til 140° 
Slibebare bortyper: HSS, cobalt, hårdmetal, TIN og 

andre belagte bor 
Garanti: 12 måneder 
Krævet slibeskive 
behandling: 

Ingen nødvendig 
slibeskiveopretning 

Slibeskive levetid: Op til 2000 opslibninger 

INTRODUKTION AF DEN NYE 

 V 391 

PRÆCISIONS BORSLIBER 
 

 V 391. Den prisbillige 

og robuste præcisions borsliber 

DEN NYE                

V 391 PRÆCISIONS 

BORSLIBER 

Man er aldrig uden et skarpt bor med en 

Darex Præcisions borsliber på værkstedet 



 

1. GLAT, JÆVN SLIBNING:  
Den fine diamant   
skive og den 230 v  
amerikanske motor  
sliber hver gang bor   
spidser i en ensartet kvalitet.    
  
2. INGEN SKIVEAFRETNING:  
V 391 er udstyret  
med diamant slibe-  
skive, der hurtigt   
genopsliber enhver   
borspids inklusiv HSS, cobalt og  
hårdmetal bor. Den vil også opslibe  
nutidens belagte borspidser.  
  
3. FREMBRING BEDRE END NYE  
BORSPIDSER: V391  
borsliber kan op-  
slibe ødelagte og  
sløve bor til en højt-ydende  
selvcentreret  krydsslebet borspids.  
  
4. ROBUST PÅLIDELIGHED:  
Vi underkaster hver V391  
industriens strengeste   
kvalitets og holdbarheds  
standarder. Den metal   
overtrukkede Darex V391   
er bygget til de vanskeligste arbejds  
omgivelser.  
 
5. VINKEL STØRRELSE, OG TYPE  
ALSIDIGHED: V391  
Alle ovenstående  
årsager fås til en  
utrolig lav pris.  
Sliber borstørrelser  
fra 3mm til 19mm.   
Disse maskiner er   
designet til at slibe bor  
til de mest populære borspids vinkler   
fra 118°  til 140° .   

  

6. HASTIGHED: V391 borsliber er  
hurtig! Nu er det slut   
med sløve bor, der  
langsomt borer eller  
brænder gennem materialet.  
Med V391 genopslibes gamle sløve bor  
til hurtigt skærende højt ydende bor på  
mindre end et minut.  

 

HVORDAN KAN EN NY  V391 

BORSLIBER GIVE MIG FORDELE? 

HVIS DETTE VAR EN BLYANT VILLE DU SÅ SLIBE DEN? 

 
Ingen ville smide en billig blyant ud før den var blevet spidset adskillige 
gange, men mange mennesker smider rask væk dyre bor ud, før de er 
blevet slebet en eneste gang, med Darex’s fantastiske borslibnings 
teknologi er det slut med at smide bor (og penge) ud, kontakt, os vi vil vise 
hvordan det at eje en Darex V 391 vil få betydning for dit værksted. 

 

7. ERFARINGEN FRA DET STØRSTE  
NAVN INDENFOR BORSLIBNING:  
Darex er berømt for genialt design. V391  
bruger den samme teknologi som i  
borslibere der koster tusindvis af kroner.  
 
8. BRUGERVENLIGT DESIGN: Den  
nemme V391 sliber er bygget med tanke på  
brugeren. Man behøver ikke at være bor- 
slibeekspert for at fremstille  
nærmest fabriksnye  
præcisions bor med den  
nemme V391.  
 
  

 

9. DEN MEGET LAVE PRIS: 
Alle ovenstående årsager 
fås til en utrolig lav pris 
 

 


