
Een uniek assortiment voor 
nat of droog gebruik, 
van Ø 25 tot 350 mm.

KERNBOREN
Vermogen en toerental 
tot uw dienst!  

KERNBOREN



> De Virax kernboren   
Gesoldeerde segmenten met diamanten 
over de gehele hoogte (9 mm) voor een 
optimale levensduur.

Boren met water
van gewapend beton en 

vol materiaal

Droog boren
van baksteen, bouwsteen 

en hol materiaal.

1 assortiment voor ieder materiaal 
tot Ø 350 mm.

Voorgepolijste segmenten: 
Een snellere start
dankzij de diamanten
die nivelleren.

Golvende segmenten:  
met 15% minder
contactoppervlak ten 
opzichte van platte 
segmenten, het snijden 
gaat sneller en kost minder 
inspanning van de gebruiker 
en de machine.

boor-Ø Aansluiting Nuttige 
lengte

Aantal 
segmenten Ref.

25 mm
1/2’’

410 mm

2 053502
30 mm 4 053504
40 mm 5 053506
51 mm

1.1/4’’

6 053508
61 mm 5 053510
71 mm 6 053512
82 mm 7 053514
92 mm 7 053516
102 mm 8 053518
112 mm 8 053520
127 mm 8 053522
132 mm 9 053524
152 mm 10 053526
162 mm 10 053528
182 mm 11 053530
200 mm 12 053532
225 mm 13 053534
250 mm 14 053536
300 mm 16 053538
350 mm 22 053540

kernboren
met water en droog!

2-in-1 kronen:

+

  Het hersegmenteren 
van de kronen:

Het is niet nodig een nieuwe 
kernboor te kopen wanneer de 
segmenten versleten zijn, het 
is mogelijk de Virax kronen te 
hersegmenteren: na analyse van de 
kroon herstelt de servicedienst van 
Virax de segmenten en schildert 
deze over… Een stuk goedkoper 
voor de gebruiker!

  Het hersegmenteren   Het hersegmenteren 
Plus 
punt



Voor iedere toepassing: in de hand of op een houder!
> V150+  

>  HOUDER V150+: 
tot Ø 152 mm.

Virax kernboren
> V150+

Controle op het boren: 
trekker met geleidelijke start, 

alarmlampje in geval van overbelasting, 
en blokkeerknop 

voor werk op statief.

Tijdwinst: Een snel 
bevestigingssysteem zonder 

gereedschap voor de kernboor.

Alles in 1: Adapters 
voor stofzuiger en waterpomp, 

standaard geleverd.

Praktisch: Schuine stand 
tot 45°, graadverdeling op de houder.

Vermogen en veiligheid:
Motor met 3 toerentallen 
1900 W met drievoudige 
bescherming (thermisch / 
mechanisch / elektronisch).

Eenvoudig te bedienen: 
-  Geleverd met 

zijhandgreep rechts/links.
-  2 waterpassen, 

1 op de motor en 
1 op de handgreep.

De kernboor V150+, 
manueel of op statief, 
beantwoordt aan 
al uw eisen.

Boren met water van 
gewapend beton, vol
materiaal:
- Manueel (max. Ø 82 mm)
- Op statief (max. Ø 152 mm)

Droog boren van baksteen, 
bouwsteen, hol materiaal: 
- Manueel (max. Ø 200 mm*)
- Op statief (max. Ø 152 mm)

*voor een grotere veiligheid is het 
gebruik van een centreerboor nodig 
Ref. 050158

Eenvoudig te plaatsen:
-  Schakelaar om de motor 

eenvoudiger op zijn plaats 
te zetten. 

-  Ingebouwde waterpassen.

Zeer stabiel: Kolom
aluminium met 
graadverdeling
en versterkingsstangen
om het trillen te 
verminderen.

Beheerste voorwaartse 
beweging:
-  Zonder gereedschap 

afneembare hendel 
rechts/links.

- Afstelbare daalrem.

Multifunctioneel voetstuk: 
-   Bevestiging door middel van 

een klempin
of een vacuümpomp.

- 4 afstelmoeren.
- Centreerverklikker.



Voor iedere toepassing: in de hand of op een houder!
> V250 en V350  

Virax kernboren

Controle op het boren: 
trekker met geleidelijke start, 

alarmlampje in geval van overbelasting, 
en blokkeerknop 

voor werk op statief.

>  HOUDER V250/V350:  
TOT Ø 350 mm.

Controle op het kernboren: 
alarmlampje in geval van overbelasting.

V250:
Motor met 2 toerentallen, 2500 W
Tot Ø 250 mm.

V350: 
Motor met 3 toerentallen, 3000 W
Tot Ø 350 mm.

De kernboren V250 en V350 zijn 
ontworpen voor intensief gebruik
en voor de meest veeleisende 
gebruikers.

Boren met water op een houder van 
gewapend beton, vol materiaal, baksteen, 
bouwsteen, niet-schurende materialen.

Eenvoudig te plaatsen 
en te gebruiken:
- Schakelaar.
- Waterpas.
-  Afstelbare rem.
-  Kolom met graadverdeling.
-  Schuine stand tot 45°.
- Afneembare hendel.

Eenvoudig te 
transporteren: 
-   Wieltjes en handgreep

op de bovenzijde.

Universele bevestiging: 
-  1 houder voor de 

2 motoren V250 en V350.

Multifunctioneel voetstuk: 
-   Bevestiging door middel 

van een klempin of een 
vacuümpomp.

- 4 afstelmoeren.
- Centreerverklikker.

> V250 en V350 V250:
Motor met 2 toerentallen, 2500 W
Tot Ø 250 mm.

ontworpen voor intensief gebruik

Vermogen en veiligheid: Motor 
met viervoudige bescherming: 

thermisch, mechanisch, elektronisch 
en een permanent smeersysteem 

voor de tandwielen.



Controle op het kernboren: 
alarmlampje in geval van overbelasting.

Verticaal kernboren...

Set V150+ Set V250 Set V350

Referentie set 
(motor + houder) 050110 050120 050130

Referentie losse motor 050116 050126 050136

Referentie los statief 050111 050121

Vermogen motor 1900 W 2500 W 3000 W

Snelheden 3 2 3

Ø boren met water van schurende materialen (gewapend beton, bouwsteen...) :

    - manueel 25-82 mm - -

    - op statief 25-152 mm 50-250 mm 50-350 mm

Ø droog boren van niet-schurende materialen (baksteen, bouwsteen...) :

    - manueel 25-200 mm* - -

    - op statief 25-152 mm 50-250 mm 50-350 mm

Aansluiting 1.1/4’’ 
+ adapter 1/2’’ 1.1/4’’

Aansluiting Stofzuiger Standaard 
levering Niet van toepassing

Aansluiting Waterpomp Standaard levering

Geleidelijk starten Ja Nee

Bevestiging aan de houder Snel Universeel

Alarmlampje overbelasting Ja

Extra handgreep Ja Nee Ja

Transport motor Geleverd in een 
kunststof koffer Metalen kist als optie (ref. 050174)

Transport statief Wieltjes als optie 
(ref. 050119) Wieltjes en handgreep

Motor geleverd met 2 moersleutels + 
Extra handgreep 2 moersleutels 2 moersleutels + 

Extra handgreep

Statief geleverd met Klaar voor gebruik bevestigingsset: klempin 
+ pluggen voor vol en hol materiaal

Een eenvoudig en compleet assortiment tot Ø 350 mm

Vermogen en veiligheid: Motor 
met viervoudige bescherming: 

thermisch, mechanisch, elektronisch 
en een permanent smeersysteem 

voor de tandwielen.

... en horizontaal.

* Voor een grotere veiligheid is het gebruik van een centreerboor nodig Ref. 050158
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39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - Frankrijk
www.virax.com 

Klantenservice Frankrijk - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX - J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 - info@ckfive.be

De onmisbare accessoires voor het kernboren
-  Kernboren met water met stofzuiger, watervanger en waterpomp 

(handmatig of elektrisch).
- Droog kernboren met stofzuiger.
- Met de hand kernboren meteen centreerboor*.
- Kernboren met vacuümpomp.
- Adapters en verlengstukken voor de kern boren.
- Wieltjes voor het verplaatsen van het statief.

Benaming Voor V150+ Voor V250 Voor V350

Watervanger + 2 pakkingen Ref. 050112 Ref. 050122 Ref. 050132

Pakking voor watervanger Ref. 050113 Ref. 050123 Ref. 050133

Afsluiter statief Ref. 050114 Ref. 050124 Ref. 050124

Pakking vacuüm voetstuk Ref. 050115 Ref. 050125 Ref. 050125

Wieltjes voor houder Ref. 050119 Standaard 
geleverd

Standaard 
geleverd

10 antiblokkeerringetjes Ref. 050139

Klempin Ref. 050141

Adapter F/F 1.1/4’’-1/2’’ Ref. 050145

Verlengstuk 1/2’’ x 200 Ref. 050146

Verlengstuk 1,1/4’’ x 300 Ref. 050147

Centreerboor* Ref. 050158

Transportkist van plaatwerk Standaard geleverde 
kunststof koffer Ref. 050174

        *Werkt uitsluitend met kronen met een aansluiting van 1.1/4’’

Watervanger.

Afsluiter en pakking houder.

10 antiblokkeerringetjes.

Centreerboor.

Vacuümpomp
Ref. 050043

Elektrische waterpomp 
Ref. 050055

Handmatige waterpomp 
Ref. 050049

Water- en stofzuiger 
Ref. 050057


