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Met het topmerk PHANTOM bied Techwinkel.nl een boorcassette  voor 

wie  de beste kwaliteit wil. 

Geschikt voor alle metalen, maar beperkt geschikt voor RVS 

HSS borenset van 1t/m13mm oplopend met 0.5mm.              

Geslepen uitvoering, tophoek 118gr 

Met het merk International Tools bied Techwinkel.nl een boorcassette 

aan voor wie  als eerste prioriteit een scherpe prijs heeft, die gekoppeld 

is aan hoge materiaaleisen. Geschikt voor alle metalen, maar zeer 

beperkt geschikt voor RVS 

HSS borenset van 1t/m13mm oplopend met 0.5mm.              

Geslepen uitvoering, tophoek 118gr 

Met het topmerk PHANTOM bied Techwinkel.nl een Colbalt 

boorcassette  voor wie  de beste kwaliteit wil. 

Uitermate geschikt voor RVS, beperkt geschikt voor zachtere metalen  

HSS Cobalt borenset van 1t/m13mm oplopend met 0.5mm.              

Geslepen uitvoering, tophoek 135gr 

Met het topmerk PHANTOM bied Techwinkel.nl een SDS  

hamerboorcassette  aan met SDS-Plus en HM-tip  

SDS Hamerboorcassette bestaat uit 5+6+8+10 mm boren 
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Met het topmerk PHANTOM bied Techwinkel.nl een   

betonboorcassette  aan met Cilinderische schacht ,  HM-tip  en 

spaangroef met L-profiel voor optimale gruisafvoer 

 Betonboorcassette bestaat uit 3 t/m10 mm boren 

 

RINO 13 delige proffessionele speedborenset voor hout. 

Vervaardigd uit gehard Crv staal. 

De RINO speedboren hebben een lange centreerpunt, spaanbrekers, 

zijsnijders en zeskant aansluiting voor  o.a. in een slagschroefmachine 

Het set bestaat uit de volgende maten:     6mm  8mm  10mm  12mm 

13mm  14mm  16mm 17mm  20mm  22mm  25mm 

 

Met het topmerk Phantom  bied Techwinkel.nl een Bi-metalen 

gatzaagset aan. 

Het set bestaat uit: 

12 gatzagen van 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 en 76 mm 

2 gatzaaghouders 

3 centreerboren 

1 veer 

Meer info, zie info PDF gatzaag in de betreffende rubriek 


