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Fordele:

• Meget lille tolerance (muligt at bore direkte med h7 ved den rigtige opspænding) og uovertruffen over-
flade-finish. 

• Ved kritiske huller med f.eks. skævt udløb i andet hul, sørger de 4 styrefaser for at boret ikke ”hugger”, 
men er stabiliseret i sit eget hul, og det derved undgås at boret knækker ved gennembrydning. 

• Ved boring af huller, hvor der forekommer gennemboring af tværhuller, sørger de 4 styrefaser for at 
holde boret på plads, så kursen ej ændres eller boret risikerer at knække. 

• Mindre vibrationer, samt indvendig køling, garanterer en effektiv spånafgang og optimal smøring. 

• Da boret er specielt udviklet som et multifunktionsværktøj (bor og rival), behøver man ikke at forbore 
på traditionel vis. Hele processen foretages i én arbejdsgang, hvilket er en besparelse af både tid og 
økonomi. 

• Flere tests har udløst positive tilbagemeldinger. Kunderne er generelt overrasket over hastigheden og 
den høje hul-kvalitet, boret udfører.

TN værktøjsslibning har udviklet et 4-styrefase bor, hvoraf de 2 styrefaser er støtteskær.

Boret er udviklet til både gennemgående og bundhuller. 

Boret fremstilles helt ned fra Ø0,4 mm til Ø4,0 mm uden kølekanaler,  
og fra Ø 4,0 mm til Ø32 mm med indvendige kølekanaler. 

Alle versioner bliver poleret og får en speciel belægning, som TN har 
udviklet til netop disse værktøj. Dette reducerer løsægdannelser på 
skærekanten under kontinuerlig bearbejdning, hvilket igen betyder, at den 
høje hulkvalitet bevares selv ved høje hastigheder.  
Dette gælder både i dimensionsnøjagtighed samt overflade kvalitet.

Boret er velegnet til alle typer materialer.  
Dog skal der ved bestilling oplyses, hvilket materiale der bearbejdes,  
for at få den optimale borspids til opgaven.

Borene udføres med skærelængde op til 8xD.  
Disse bor er ikke lagerført og udføres kun efter opgave, derfor er der 
produktionstid på disse.

For mere information kontakt TN værktøjsslibning. Tlf 5687 2001



02
værktøjsslibning
Tlf. +45 5687 2001 • Fax +45 5687 2650 info@tnslib.dk

TN værktøjsslibning har siden 1987 specialiceret 
sig inden for nyfremstilling og genopslibning af såvel  
special og standard-program værktøj i HM.
 
TN værktøjsslibning har et stort team af højt 
kvalificerede medarbejdere, der alle har stor 
kompetence inden for vores område. 
 
Vores CNC styret maskinpark bliver konstant  
udviklet, opdateret og udvidet, så vi hører til de 
førende inden for teknologien og er i stand til at  
levere den højeste kvalitet i moderne omgivelser.
Vi er placeret midt på Sjælland, kun 30 minutters  
kørsel fra København eller Fyn.

Velkommen hos TN værktøjsslibning

TN værktøjsslibning tilbyder belægning i eget belægningscenter og belægger inden for 1-2 arbejdsdage
Derudover kan TN værktøjsslibning efterbehandle værktøj, både før og efter belægningen for at give en bedre  
spånafgang og glat overflade, for længere levetid af værktøjet.

TN værktøjsslibning er ISO9001 og ISO14001 certificeret.


