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Cool Tool - Langsdraaibeitel 

Cool Tool langsdraaibeitels zijn ontwikkeld voor de meest 
optimale koelmiddeltoevoer mogelijk. Dit ter bevordering 
van hogere standtijden en verbeterde spaanbeheersing.  

De spuitmondjes 1 en 3 hebben een directe werking op de 
spaanvorming. Zowel bij vlak- als ook langsdraaibewerkingen. De richting 
van de koelmiddelstraal ligt in het verlengde van de snijkanten, waardoor 

een optimale koeling wordt bereikt. 

Het spuitmondje 2 in de D-vorm spanvinger heeft de kortst mogelijke 
afstand en hoogste straaldruk tot direct aan het afschuifvlak van de te 
vormen spanen. Hierdoor ontstaat een korter spaanbeeld en optimale 

spaanafvoer. 

Het spuitmondje 4 is dusdanig in de houder aangebracht dat de 
koelmiddelstraal direct gericht is op het centrum van de 

warmteontwikkeling. En wel direct onder de snijkant en het 
aflopende werkstuk. Waarmee het oplopen van warmte sterk 

                                          wordt beperkt. 



Monoblock boorbaren 
   voor dubbelzijdige ISO wisselplaten en 
                                              draadsnijplaten 

Voorzien van het Cool Tool specifieke koelmiddeltoevoer 
systeem met grote hoeveelheid aan koelmiddelvolume in 

combinatie met hoge druk. 
 

Alle Cool Tool boorbaren zijn geschikt voor een standaard vrije 
uithang van 5 x D bij een 4x D opspanlengte 



Cool Tool modulaire boorbaren 
voor QC-20 en DM-40 snijkoppen 

 
Boorbaar diameters 20, 25 en 32 mm voor QC-20 snijkoppen. 
 
Boorbaar diameters 40, 50 en 60 mm voor DM-40 snijkoppen. 
 
 
 
 
 
 
            Interne koelingtoevoer. 
 
Economisch alternatief voor VHM boorbaren: 
5 x D vrije uithang inzetbaar in combinatie met de Cool Tool 

grondopname en boorbaar 4 x D rondklemming.  

                                                    DM-40 
 
    QC-20 



 
Boorbaar diameters 20, 25 en 32 mm voor QC-20 snijkoppen. 
 
Boorbaar diameters 40, 50 en 60 mm voor DM-40 snijkoppen. 
 
 
 
 
 
 
 
            Interne koelingtoevoer. 
 
 

8 x D tot 14 x D vrije uithang inzetbaar in combinatie met de 
Cool Tool grondopname en boorbaar 4 x D rondklemming.  

Modulaire boorbaren met trillingsdemping 
voor QC-20 en DM-40 snijkoppen 

QC-20  
                       DM-40 



Cool Tool modulaire snijkoppen QC-20 

Cool Tool modulaire snijkoppen DM-40 

Cool Tool modulaire snijkoppen 
QC-20 zijn bedoeld voor boorbaren 
rond 20, 25 en 32 mm. 
Voorzien van interne koelmiddel-
toevoer. 

Cool Tool modulaire snijkoppen 
DM-40 zijn bedoeld voor boorbaren 
rond 40, 50 en 60 mm. 
Voorzien van interne koelmiddel- 
toevoer. 



Cool Tool gereedschapopname systeem 
Het innovatieve gereedschapopname systeem voor de meer 
kritische bewerkingen van morgen door in twee richtingen 

op de CNC gestuurde assen een fijn justering te kunnen realiseren. 
 

Dit geeft de fijninstelling * voor een hogere nauwkeurigheid, 

stabiliteit, flexabiliteit en snijresultaat van uw hierin opgenomen 
gereedschappen. 

 

Leverbaar voor schijf- en sterrevolvers conform VDI 
                                                                                      HSK 

                                                                                    JIS 
                                                                                          Mazak 

                                                                                                BMT-Mori 

Hoogte instelling * 

Positie instelling * 
Positie instelschroef 

Hoogte instelschroef 

Selector koelmiddeltoevoer 

Geleide stift 

Koelmiddeltoevoer 
            extern links 

Koelmiddeltoevoer 
          extern rechts 

Koelmiddeltoevoer intern 

4 x montage draadgat 

* 

* 

* * 



Cool Tool schijfrevolver opnames 

Cool Tool sterrevolver opnames 



Diepboren met boormessen tot 30 x D 

 Universeel inzetbaar boorsysteem 
 Diameterbereik 9.5 tot 114 mm 
 Boordieptebereik tot 30 x D 
 Diverse schachtopnames 
 Intern koelmiddeltoevoer 
 Hoge betrouwbaarheid 
 Blank wisselplaten voor profiel 

Positie bepaler 
Boring opspanschroef 

Uitgepunte dwarssnijkant 

Spaanbreker 

Rondloopfase en 
snijkantsuitvoering 

Spaanopdeler 

PM-HSSE 8% Co gecoat 
scherpe snijkant 

PM-HSSE 5% Co gecoat 
verronde snijkant 

HM / P25-K25 gecoat 
scherpe snijkant 



Modulair diepboren met boormessen en 
ISO wisselplaten 

 Diameterbereik  
      48 tot 114 mm 

 Diameterbereik  
      50 tot 180 mm 




