
De REX SUPER VARIO is dé verstelbare multitool
voor exact voorboren en verzinken op de juiste 
diepte in alle houtsoor ten.
De SUPER VARIO maakt geen krassen of andere 
slijtsporen op het materiaal.    
  

Specificaties:
• De speciaal geslepen lange HSS spiraalboor is 
• geschikt voor alle houtsoor ten en in diepte 
• verstelbaar.   

• Boordiameter in: 2,5 - 3,0 - 3,5 of 4,0 mm.

• De verzinkboor heeft twee onder 90º geslepen 
• hardmetaal tanden.

• Het hardmetaal staat garant voor een exacte 
• maatvoering en zeer lange levensduur.   

• De dieptestop is instelbaar waardoor elk 
• verzonken gat de juiste en gelijke diepte heeft.

• De dieptestop is voorzien van een draaiende • 
• teflon ring, die voorkomt dat er krassen of 
• slijtsporen op het te boren materiaal ontstaan.  

• De 1/4" Quick-Lock opname staat borg voor
• een slipvrije en snelle montage in de boor-
• machine.

REX SUPER VARIO

Toepassing
Meubels, hardhouten scheepsdekken, kozijnen, vlonders, 
schuttingen, standbouw etc.

Eindgebruikers:
Meubelmakers, scheepstimmerlui, standbouwers, 
professionele timmermanswerkplaatsen en de 
gevorderde doe-het-zelver.
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SUPER VARIO

Voor- centreerboor met 90º HM verzinkboor incl. verstelbare "low friction" dieptestop.

Diameter
Centreerboor

D1

2,5 mm

3,0 mm

3,5 mm

4,0 mm

Diameter
Verzinkboor

D2

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Centreerboor
Diepte
Verstelling
L1

0 - 30 mm

0 - 35 mm

0 - 40 mm

0 - 45 mm

Verzinkboor
Diepte
Verstelling
L2

0 - 8 mm

0 - 8 mm

0 - 8 mm

0 - 8 mm

T.B.V.
Schroefmaat

3,5 - 4,0

4,5 - 5,0

6,0

-

REX
art. nr.

6180251

6180301

6180351

6180401

EAN-Code

8711798019409

8711798019496

8711798019502

8711798019519

Instelbaar

Instelbaar

1/4" Bit - Quick lock

HSS geslepen

Hardmetaal

Teflon KRASVRIJ

Diepte centreerboor:

Diepte verzinkboor:

Schacht:

Centreerboor:

Verzinkboor:

Low friction ring:

Dé nieuwe innovat ie in
het REX assort iment!   
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