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VENTILATIE GEREEDSCHAP

Ons ventilatie montage gereedschap wordt vervaardigd door Malco Products, SBC de 
grootste fabrikant voor professionals op het gebied van HVAC (verwarming, ventilatie en 
airconditioning). 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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• Ventilatieslangschaar compact
• Ventilatieslangschaar lang

ARTIKELOMSCHRIJVINGART NR.
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• Plaatstaal gatperforator 5 - 30 cm
• Plaatstaal gatperforator 5 - 50 cm
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• Boormachine plaatstaalsnijder
• Inkepingtang

155.000.00.08 • Plaatwerk buigtang

Ventilatieslangschaar compact Deze schaar heeft een ingebouwde draadafsnijder waarmee u de klus waarmee u 
bent begonnen met slechts één stuk gereedschap kunt afmaken! Een tweesnijdend 
mes prikt netjes door de buitenhuid en isolatie. Het fijngeslepen mes, gemaakt van 
duurzaam roestvrij staal, snijdt vanuit beide richtingen over de hele omtrek van het 
kanaal. De ingebouwde draadafsnijder snijdt geharde draadrib-spiraal en heeft een 
samengestelde hefboomwerking voor eenvoudig draadknippen. 

Ventilatieslangschaar lang Deze schaar snijdt geïsoleerde flexibele ronde kanalen en snijdt ook de draadrib-
spiraal van de kanaalvoering. Het puntige ondermes doorboort het kanaal 
gemakkelijk om te beginnen met zagen. De zware draadknipper bevindt zich uit 
de buurt van de schaarbladen. Met de duim bediende vergrendeling zorgt ervoor 
dat geslepen mesranden gesloten blijven wanneer ze niet worden gebruikt.

Plaatstaal gatperforator 5-30 cm De gatperforator voor plaatstaal kan snel worden geïnstalleerd in de boorkop van 
elke boormachine. Een lichtgewicht aluminium frame maakt deze accessoire uiterst 
draagbaar voor een verscheidenheid aan gatenzaag toepassingen in plaatstaal, 
inclusief 20-gauge (1,02 mm) gegalvaniseerd staal. Hij isis verstelbaar voor het 
maken van gaten met een diameter van 51 tot 305 mm.

Plaatstaal gatperforator 5-50 cm De gatperforator voor plaatstaal kan snel worden geïnstalleerd in de boorkop van 
elke boormachine. Een lichtgewicht aluminium frame maakt deze accessoire uiterst 
draagbaar voor een verscheidenheid aan gatenzaag toepassingen in plaatstaal, 
inclusief 20-gauge (1,02 mm) gegalvaniseerd staal. Hij isis verstelbaar voor het 
maken van gaten met een diameter van 51 tot 508 mm.

Boormachine plaatstaalsnijder Deze plaatstaalsnijder is een krachtig plaatwerk snijgereedschap dat snel in de 
boorkop van een snoer- of accuboormachine kan worden gestoken. Dit elektrische 
schaarhulpstuk heeft de mogelijkheid om snel rechte, gebogen of vierkante sneden 
te maken in de meeste gangbare plaatmetalen. De wijd openende kaken van de 
schaar kunnen op hoge of lage snelheid werken voor de controle die u nodig heeft, 
wanneer u die nodig heeft.

Inkepingtang Deze inkepingstang is er voor het vouwen en fabriceren van metaal, inclusief 
metalen kanaalwerk. Hij maakt een zuivere 30° “V” vormige snede in gegalvaniseerd 
staal. De maximale keeldiepte is 20,6 mm. Bovenste snijbek is gesmeed slagvast 
gelegeerd staal. Het haakontwerp van de snijbek vergemakkelijkt het inkerven van 
hoeken of afnemen van tabs tot de gewenste diepte zonder weg te glijden. 

Plaatwerk buigtang Deze buigtang, met gesmede stalen kaken, zijn de beste keuze voor het buigen, 
vouwen, afvlakken en rechttrekken van plaatranden of het veilig vastgrijpen en 
verplaatsen van plaatwerk op het werkterrein. De slagvaste bekken zijn voorzien 
van dieptemarkeringen met schaalverdeling in stappen van 1/4 inch (6,4 mm) en 
worden aangevuld door een krachtig samengesteld hefboomontwerp. Buig flenzen 
eenvoudig of maak naden volledig plat in gegalvaniseerd of zacht staal.


