
NOU! 
4 capete 
de tăiere

Doar pentru tine – noul HELLER XFORCE
HELLER XFORCE –  
primul burghiu hEllEr cu 4 capEtE dE tăiErE
Robust și rapid, cu un efect minim de dispersie a prafului

Burghiele HELLER
întotdeauna cea mai bună alegere

Heller este specialistul pentru toate procesele de găuri-
re de pe orice șantier de construcţii. De mai bine de 435 
de ani am inventat, dezvoltat și fabricat cele mai per-
formante burghie „Made in Germany”. Toate burghiele 

noastre îndeplinesc cele mai înalte standarde. Indife-
rent de nivelul dumneavoastră de cerinţe, burghiele 
noastre sunt produse întotdeauna la cel mai înalt nivel 
și îndeplinesc următoarele certificate de calitate:

perfect pentru toate  
sculele SDS-plus.

heller este primul producător 
de burghie căruia urmează să îi 
fie acordat certificatul testului 
independent „mână-braţ-vibraţție” în 
conformitate cu normele europene de 
vibraţii în urma directivei 2002/44/cE.

burghiele heller au certificatul 
independent pgm privind asigurarea 
unor sisteme de conectare sigure.

toate burghiele sunt fabricate conform 
normelor heller hSt de întărire pentru a 
oferi o rezistenţă suplimentară spiralei 
burghiului.

burghiele heller sunt fabricate în 
germania conform certificatului de 
management al calităţii iSO 9001, acest 
lucru garantând cea mai înaltă calitate.

proiectate și fabricate în germania – 
calitate pentru profesioniști.

Calitate pentru profesioniști



„Am testat de 
mai multe ori 

noul cu burghiu 
cu 4 capete de 

tăiere. Este, 
de departe, 

favoritul meu!”

am ales acest burghiu pentru:

• Efectul redus de dispersie a prafului

• confort și vibraţii reduse

• robusteţea celor 4 lame

XForce
profesional

Cele 4 lame au o calitate de neegalat
Profesional

Burghiul XFORCE 

găurirE 
rapidă și 

putErnică

găurirE 
prOfundă 

fără EfEct dE 
DiSperSie a 
prafului 

• Combină robusteţea cu viteza
• Minimizează efectul de dispersie a prafului 

nou!
4

Capete De 
tăiErE

Viteză 

robusteţe 

Vibrare 

un burghiu robust, cu 4 lame de tăiere
	capul burghiului optimizat și designul special al canelurilor pentru o 

îndepărtare mai eficientă a prafului
	cap de burghiu extrem de robust dintr-un oţțel de înaltă calitate pentru 

o întrebuinţare de durată
	durată mai mare de utilizare, chiar dacă are de îndepărtat și armătură
	poziţionare mai ușoară datorată capului central
	găurire confortabilă cu vibraţii reduse

părerea utilizatorilor

Caracteristici

Robusteţe și rezistenţă îndelungată
70cm

per min.

VitEZă maXimă & 
DuraBilitate
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Rezistenţa în beton* Rezistenţa în armătură*

Competitori Competitoriheller Xforce heller Xforce

137% 135%

100% 100%

% %

120 120

140 140

100 100

80 80

60 60

40 40

20 20

0 0

ROBUSTEŢEA VITEZA

CONFORTUL

	rezistenţa extremă a capului burghiului datorată 
design-ului vârfului burghiului 
	geometrie stabilă a capului de burghiu care oferă 
rezultate impresionante chiar și în lucrul pe armătură
	calitatea înaltă a oţelului garantează durabilitatea

	design-ul vârfului burghiului pentru găurirea la viteze ridicate

	canelura specială twinmax 3d cu un volum mărit al 
șanţurilor, ideal pentru reducerea la minim și îndepărtarea mai 
rapidă a prafului.

	Volumul mare de praf înlăturat împiedică dispersia acestuia

	găurirea cu vibraţii reduse precum și funcţia de centrare oferă 
rezultate mai bune și găuri rotunde mai precise.


