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4409 5600

Porelszívó cső PIPE 2.0

Úgy tervezték, hogy 45 fokos csempe es gránit-kerámia vágásnál 

elszívja a port

Csak a MECHANIC 45 115-125 2.0 adapterhez rögzíthető.

A porszívó tömlője rögzíthető az elágazó csőhöz.

AIR SLIDER 90x115-125                                               
(VÁGÓ ADAPTER PORELVEZETŐVEL) 

PIPE 45 2.0 SLIDER 45                                        
(PORELSZÍVÓ CSONK) 

SLIDER 45х115-125 2.0                                                      
(VÁGÓ ADAPTER) 

Az Air SLIDER 90 adapter 115-125 sarokcsiszoló rárögzítésével a 

sarokcsiszoló mini asztali gépre változik. Az adapter könnyen 

felszerelhető a sarokcsiszoló házra. A műanyag betétekkel

ellátott talp vezérli a vágást, és nem károsítja az anyag felületét. 

Merőleges vágást biztosít. A kialakítás lehetővé teszi a 

vágásmélység beállítását. A készülék nagyobb biztonságot nyújt, 

ha különböző korongokkal dolgozik. Az elágazó csőhöz porszívó 

csatlakoztatható. Lehetővé teszi különböző anyagok 

megmunkálását: csempe, gránitkerámia, laminált, fa, fém és 

egyéb anyagok.

A burkolatok vágása 45 fokban nem egyszerű feladat. A 

MECHANIC Slider 45 2.0 sarokcsiszoló adapterrel, könnyen es 

precízen vághatja 45 fokban a burkoló lapokat!Egyszerűen 

felszerelhető a sarokcsiszolók normál védő házára, mind a 125-os 

úgy a 115-os sarokcsiszolókra.A skála segítségével a kívánt hézag 

bealítással vághatja a burkolatokat.A megnövelt test és a 

merevítő bordák, biztosítják a vágó korong pontos 

elhelyezkedését a burkoló lapokon.

www.diaminvest.hu
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Nettó Bruttó

20157 25600

Cikkszám Nettó Bruttó

21811 27700

                             

 

Nettó Bruttó

9606 12200

Az adapter könnyen és gyorsan felszerelhető a sarokcsiszolóra. 

Az adapterhez egy távtartó betét és egy rögzítő anya tartozik, 

amelyek lehetővé teszik a két korong együttes működését.A 

vágási folyamat úgy zajlik, hogy a horonyvonal azonnal 

kialakuljon, nincs szükség a vágott anyag további kitörésére.

A gumírozott kerekek precízen vezérelt vágásokat biztosítanak. 

Az adapter súlya 450 gramm, a munka könnyű és kényelmes 

lesz.Hatékonyan hűti a gyémánt korongokat a zárt adapterekhez 

képest.

Ár

Az adapter könnyen és gyorsan felszerelhető a sarokcsiszolóra. 

Minden 115 es 125-os modellhez. Az adapterhez egy távtartó 

betét és egy rögzítő anya tartozik, amelyek lehetővé teszik a két 

korong együttes működését.A vágási folyamat úgy zajlik, hogy a 

horonyvonal azonnal kialakuljon, nincs szükség a vágott anyag 

további kitörésére. A gumírozott kerekek precízen vezérelt 

vágásokat biztosítanak. Az adapter súlya 450 gramm, a munka 

könnyű és kényelmes lesz.Hatékonyan hűti a gyémánt 

korongokat a zárt adapterekhez képest.

Építőipari korongok egyenes vonalú vágására szolgál: kerámialap, 

csempe, kőagyag, gránit, márvány, acéllemez. Alkalmas a legtöbb 

sarokcsiszolóhoz (amely szélessége a rögzítő furatok tengelyétől 

legfeljebb 90 mm). Kétszer kevesebb szilánkkal működik az 

adapter nélküli vágáshoz képest. MINDIG 90° egyenes vágások. 

ISMÉTELHETŐ mélység Kényelmes és BIZTONSÁGOS munka.

 SLIDER 90                                                                          
(VÁGÓ ADAPTER)

Ár

19568442015

Ár

Cikkszám

19568442010

www.diaminvest.hu

AIR CHASER 115-125                                                         
(HORONYVÁGÓ ADAPTER)

AIR CHASER 230                                      
(HORONYVÁGÓ ADAPTER)

                                                                                                        Cikkszám

                                                                                            19568442224
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Nettó Bruttó

8504 10800

Nettó Bruttó

8504 10800

11575 14700

Nettó Bruttó

9764 12400

Cikkszám

DRILL FIX 68                                                                                               
(FÚRÓ PORELSZÍVÓ)

www.diaminvest.hu

AirDUSTER 230            19568442014

Ár

Cikkszám

A fúrósablont a Ø 6-70 mm átmérőjű fúrók pontos fúrásához és 

központosításához tervezték. Maximális fúrási pontosságot 

biztosít. A sablont a kezelendő felületre erős tapadókoronggal 

rögzítik, amely biztosítja a sablon gyors stabil és megbízható 

felszerelését. A munkaterületet keményfém betétek erősítik 

meg, ami védi az eszközt és meghosszabbítja a szerelvény 

élettartamát.

19937443000

AirDUSTER 125            19568442013

AIR DUSTER                                                                    
(PORTERELŐ ADAPTER)

Ár

Még megbízhatóbb, még praktikusabb és még univerzálisabb.

Az aerodinamikai burkolat nyitott, lélegző kialakítású adapter. Az 

aerodinamikai rácsnak köszönhetően levegő szívódik be, amely 

turbulensen jut a vágási zónába, lehűtve a korongot, növelve 

annak tartósságát és vágási teljesítményét.

- Egyszerű, biztonságos rögzítési rendszer. Az adaptert bármilyen 

modell és gyártó szabványos sarokcsiszoló védő burkolatára 

rögzíthető.

Cikkszám

19568443013

TILE DUSTER                                                    
(PORELSZÍVÓ ADAPTER SAROKCSISZOLÓRA) 

A por eltávolítására használják, kerámia burkolólapok, gránit, 

márvány széleinek csiszolásakor.A burkolat rögzítése könnyen 

felszerelhető a sarokcsiszoló normál védő házára, csavarral 

biztonságosan rögzítve.

A termék könnyű, így a munka könnyű és kényelmes lesz.

A nyitott kialakítás miatt a csiszolt terület látható ellenőrzését 

biztosítja.

Az adapter univerzális. Gyártótól függetlenül bármilyen típusú 
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Nettó Bruttó

9685 12300

Nettó Bruttó

11969 15200

Nettó Bruttó

3465 4400

Cikkszám

19568442162

Ár

Cikkszám

19568442021

Ár

Cikkszám

19568442021

A lyukak fúrásakor sok időt fordítanak az előzetes előkészítésre. 

A lyukak helyének meghatározása után, meg kell jelölni a szintet, 

megjelölni a furatok távolságát, előfúrásokat végezni fúróval a 

lyukfúráshoz.A fúrósablonnal minden tisztább, gyorsabb és 

könnyebb. Nincs szükség jelölésekre!A sablonban minden be van 

állítva. A beépített vízmerő segít a vízszínt állításban.

A kollektor hatékonyan összegyűjti a keletkezett port

www.diaminvest.hu

AQUA DUSTER 162                                                               
(VÍZGYŰJTŐ ADAPTER)

FIX DUSTER 82×3                                                             
(KÖTŐ DOBOZ FÚRÓSABLON)

Beton vagy téglafalak gyémántfúrókkal történő fúrásakor az 

egyik legnagyobb probléma a víz, iszap és a szennyeződés 

képzése. Ez különösen fontos, ha a fúrást felújított helyiségben 

végzik. Az AquaDUSTER 162 vízgyűjtő segít.

- Megbízható vákuumos rögzítés a felszínen.

- Víz, iszap és nagy részecskék hatékony gyűjtése.

- Fúrás átmérő Ø162 mm-ig.

Vízelszívó funkcióval rendelkező ipari porszívóhoz 

csatlakoztatható.   

HOME DUSTER 40                                                                 
(PORELSZIVÓ ADAPTER FÚRÁSHOZ)

Ahhoz, hogy lyukat fúrjon a falba és ne szennyezze el az épületet 

porral, általában porszívó és két ember szükséges. Az egyik fúr, a 

másik a porszívó fúvókáját tartja. De mi van, ha nincs senki, aki 

segíthet? A Home DUSTER Dust Collector megoldja ezt a 

problémát. A porszívó vákuuma biztonságosan rögzíti a kollektort 

a fúrási ponton. A tűkor kollektor vezetője minden síkban 

egyenes szöget biztosít, elegendő csak a fúró szálat a 

visszatükrözéshez igazítani. A maximális fúrási átmérő 20 mm. 
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Nettó Bruttó

6220 7900

Nettó Bruttó

8346 10600

Nettó Bruttó

3465 4400

TileTEMPLATE burkoló sablonnal, pontosan jelölt burkolatok, 

pillanatok alatt! A TileTEMPLATE burkoló sablonnal a megjelölt 

helyzet és pozíció, rögzítve átkerül a burkolatra. A multi funkciós

eszköz lehetővé teszi a különböző jelölések helyzetének 

áthelyezését: furatok, aljzatok, lyukak különböző átmérőjű 

vízvezetékekhez, a már beépített víz- és szennyvízcsövekhez. A 

TileTEMPLATE pótolhatatlan asszisztenssé válik munkájában, és 

jelentősen növeli a minőséget és a gyorsaságot.

ABRASIVE                                                          
(KÉTOLDALAS ÉLEZŐKŐ)

TILE TEMPLATE                                               
(BURKOLÓ SABLON)

STONE TEMPLATE                                                
(KŐ SABLON)

www.diaminvest.hu

Cikkszám

Ár

19568442102

Ár

Cikkszám

19568442101

Járólap vagy térkő fektetésekor mindig különböző szögekben kell 

vágni a köveket, hogy a szegélyek, vagy épületek között precízen 

beillessze. Az ilyen elemek megjelölése aprólékos precizitást és 

sok időt igényel, amelyet sokkal hatékonyabban lehetne 

felhasználni. A StoneTEMPLATE kőműves sablon hatékony 

megoldás a burkolási munkák gyorsaságának és pontosságának 

növelésére. A szükséges térkő forma és pozíció átkerül a térkőre, 

jelölés és vágás céljával.Ugyanakkor minden nagyon gyorsan, 

pillanatok alatt elkészül.

Bármely gyémánt korong életlenné válhat, és elveszítheti vágási 

tulajdonságait. Ez akkor fordul elő, ha nem kemény anyagokat 

vágnak. Ez a gyémántszemcsék kiesését és pusztulását 

eredményezi.A korong károsodásának veszélye fennáll. A 

korongot élesíteni kell. Az élesítés néhány vágást jelent az 

abrazív kő felületén.Optimális méretű, megfelelően szilárd 

anyag, amely kifejezetten a gyémánt felnyitására fejlesztették ki. 

Ehhez néhány vágást kell végrehajtani a tompa gyémánt réteggel. 

Javasoljuk, hogy a rúd világos oldalán kerámia gyémánt korongot 

élesítsen, a gránit korongokat, a sötét oldalon. Vágáskor a követ 

Ár

Cikkszám



Nettó Bruttó

31496 40000

Nettó Bruttó

10472 13300

Nettó Bruttó

11654 14800

Ár

DUSTER 45

www.diaminvest.hu

DRILL STREAM                                                                     
(CSŐFÚRÓ PORELSZÍVÓ ADAPTER)

Ár

Cikkszám

19568442025

Felújított helyiségekben, a betonfal, téglafal, száraz fúrások 

vízhűtés nélküli munkálatokhoz szükséges adapter.Ez a fúrás 

nagy mennyiségű port képez.Porszívó csatlakoztatása a 

fúrógéphez megoldja a poreltávolítás kérdését. Ehhez a 

MECHANIC Drill STREAM porelszívó adaptert használjon.Az 

adaptert a fúrógép és a csőfúró közé kell felszerelni.Az adapter 

rendelkezik egy gumírozott mandzsettával a porszívó 

összekapcsolásához.A fúrási zónán áthaladó légáram lehűti a 

gyémánt szegmenseket, eltávolítja a fúrási törmelékeket, ami 

növeli a fúró behatolási sebességét.

Cikkszám

19568445000

ADAPTER FOR DRILL STREAM

Ár

Cikkszám

71419031025



Nettó Bruttó

6614 8400

Nettó Bruttó

13307 16900

Nettó Bruttó

3780 4800

DRILL DUSTER 82 2.0                                                        
(PORELSZÍVÓ ADAPTER)

A por az egyik legnagyobb kellemetlenség az építési vagy 

felújítási munkálatok során.  Egyszerű eszköz jön a segítségére - a 

Drill DUSTER 82 porgyűjtő. A puha tömítésnek köszönhetően a 

kollektor biztonságosan rögzül a különböző felületeken: 

betonfalak, téglafal, csempék. A szívóüreg mérete nemcsak a 

por, hanem a nagy részecskék gyűjtését is lehetővé teszi. A 

fúrópor elszívó, különféle műveletekhez és eszközökhöz 

használható: spirál fúrókhoz, volfrámkarbid, gyémánt 

dobozfúrók, téglákhoz, betonhoz, csempékhez, legfeljebb 82 mm 

fúrási átmérővel.

Ár

Cikkszám

19568442027

www.diaminvest.hu

HANDLE                                                                               
(FOGANTYÚ ADAPTER 115-125)

Tatófogantyú-hosszabbító 115-125 mm sarokcsiszolókhoz 

Összehasonlíthatatlanul kényelmesebb munkavégzés!

A HANDLE 115-125 lehetővé teszi a fogantyú áthelyezését a 

vágószerszám tengelyével párhuzamosan, így Ön sokkal 

kényelmesebbé teheti a vágást, megkönnyítve és 

biztonságosabbá téve a munkát.A fogantyú két M10-es és M8-as 

csavarral van komplettálva, így alkalmas bármilyen típusú és 

gyártójú sarokcsiszológép átalakításához.

Ár

Cikkszám

71419031021

HOLDER 115-125                                                          
(SAROKCSISZOLÓ LAKATOS ÁLVÁNY)

19568445000

Otthoni műhelyben, javítás közben vagy építkezésen gyakran van 

szükség lakatos munkák elvégzésére. Az állvány rögzíthető a 

munkaasztalhoz. A sarokcsiszoló a rögzítő konzolhoz van rögzítve 

a menetes furatban. Az állvány forgatható és állítható. A 

sarokcsiszolóra bármilyen szerszámot szerelhet. Ennek 

eredményeként az állvány lehetővé teszi a következő műveletek 

végrehajtását:

- Csövek, szerelvények és egyéb alkatrészek vágását.

- A felületek tisztítását és polírozását.

- Különböző szögekben történő csiszolást.

Ár

Cikkszám



                                                                             

Nettó Bruttó

7835 9950

 Az EasyFix 70 fúrósablon tökéletes megoldás a furatok 

elkészítéséhez!A gumi tapadókorong szilárdan rögzíti a sablont 

vízszintes és függőleges felületeken egyaránt, így a  fúrófej 

pontosan és kíméletesen vezethető az anyagba.

Fúráshoz tokmányos fúrógéppel, illetve sarokcsiszolóval egyaránt 

használható. Maga a sablon kompakt kialakítású, és nem foglal el 

sok helyet a szerszámok között - akár egy farzsebben is elfér! 

Akár 70 mm átmérőjű furatok pozicionálását is lehetővé teszi 

koronafúróknál. 

Ár

Cikkszám

79568442016

EASY FIX                                  

(koronafúró pozicionáló)


