HULPSTUKKEN &
TOEBEHOREN

Ergonomisch, efficiënt én gemakkelijk werken
met de Guardian hulpstukken

HULPSTUKKEN &
TOEBEHOREN
Zoals u wellicht weet, biedt Guardian een
uitgebreid assortiment aan accessoires om onze
bevestigingsmaterialen te verwerken. Kwalitatief
goede boren, waardoor de dakdekker er minder

van nodig heeft, extenders waardoor men
rechtopstaand kan werken én deskundige
medewerkers die voor iedere bevestiger/
ondergrond adviseren welke tool u nodig heeft.

EXTENDERS

TOOLS

Bit-extender

Extender betonboor Woodstick

Ergo-drill

Bitverlengstuk met 1/4 aansluiting voor bevestiging van tules

SDS verlengstuk voor
verwerking van conische boren

Hulpgereedschap voor
rechtopstaand werken

Boorhulp voor rechtopstaand
boren

•
•
•
•

• Snel en ergonomisch werken
• Hulpgereedschap voor
rechtopstaand werken
• Met SDS-aansluiting
• Lengtes: 300, 500 en 750 mm

• Snel en ergonomisch werken
• Voor verwerking met
voorgemonteerde schroef
+ drukverdeelplaat
• Toepasbaar op houten en stalen
sandwich panelen?
• Eenvoudig in gebruik

• Ergonomisch werken
• Diepte-instelling
• Te gebruiken in combinatie
met boormachines met
Euroconus 44 of 54mm

Snel en ergonomisch werken
Toepasbaar voor alle tule combi’s
Eenvoudig in gebruik
Door een veer in de bit wordt de
tule vastgehouden voor gemakkelijke verwerking

Hoe kan Guardian hiermee helpen?
Wanneer je ergonomisch werkt, kun je lichamelijke klachten
voorkomen, maar het heeft ook invloed op je mentale gesteldheid.
Ergonomisch werken betekent onder andere dat gebruiksvoorwerpen zo zijn ontworpen dat de gebruiker ontlast wordt.
Daarnaast ben je aan het einde van de dag minder snel moe
doordat je veel efficiënter en beter werkt. Oftewel: het optimaal
afstemmen van je werkomgeving.
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BITS

Bit

Bit DBTA

Bit ASTL

Bit LDF

Bit voor bevestiging schroeven
met 1/4 aansluiting

Toepasbaar voor verwerking
DBTA

Toepasbaar voor ASTL

Toepasbaar voor verwerking
LDF wokkel

• Te verkrijgen in diverse
lengtes
• Toepasbaar voor gehele Guardian
assortiment

• Te verwerken met accu machine

• Tool voor aanvullend aantrekken
tule/schroef combinatie
• zeskantig

• 1/4 aansluiting

BOREN
Stof

vrij

en!

bor

Betonboren

Conische boor

Betonboren met SDS aansluiting
• Verkrijgbaar in diverse lengtes &
diameters
• Aansluiting SDS
Hamerboormachines
• Let op: minimaal 15 mm dieper
boren dan inbrengdiepte
bevestiger

Conische hamerboor met of zonder
stopper
• Gruisverwijderaar voor snel en
probleemloos werken
• Vaste boordiepte
• Ø: 5,0 mm
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De gegevens zijn vastgesteld in het kader van tests en/of berekeningen, zijn om deze reden niet bindend en gelden niet als garanties of
gegarandeerde eigenschappen voor niet-gespecificeerde toepassingen.

