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Vi tilbyder renovering  
af dine nedslidte diamantkernebor 
Som du bruger dit kernebor, vil det med tiden blive ned-
slidt eller måske endda ødelagt. I takt med at kernebo-
ret nedslides, vil du bemærke en forskel i ydeevnen, eft-
ersom at diamanterne på boret vil blive færre og færre.

Det kan i mange tilfælde lade sig gøre at renovere 
og nybestykke dit kernebor, så den får sin normale 
ydeevne tilbage.

Renovering af dine kernebor gør at du er i stand til at 
spare penge på at købe nye og forlænge diamantbo-
rets levetid betydeligt. Det foregår ved at toppen af bo-
ret klippes af, så nye segmenter kan påsættes. Dette 
betyder naturligvis at der er en grænse for hvor mange 
gange du kan renovere dit bor.

At benytte renovering af dine kernebor, kan oftest 
betale sig for de store bor, da de er væsentligt dyrere at 
anskaffe, end de små. Derfor anbefaler vi at man benyt-
ter renovering til sine store kernebor.

Processen
Før vi påbegynder renovering vurderer vi altid, hvorvidt 
det kan betale sig eller lade sig gøre at renovere bo-
ret. Indsender du dit diamantkernebor til vores værkst-
ed, starter processen med at vi undersøger det tilsend-
te bor og gennemgår det. Vi tjekker her efter om boret 
er tyndslidt, har slagmærker og buler. 

Slibning af brugt borerør
For at sikre den bedst mulige levetid for boret, sliber 
vi segmentet. Segmenterne på boret som er tyndslidt 

eller bulet i toppen klipper vi af, så vi sikrer at de nye 
påsættes et pænt bor.

Påsætning af segmenter
Magnetter benyttes til at påsætte de nye segmenter på 
boret. Antallet af segmenter som påsættes, afhænger af 
borets diameter.

Lodning af segmenter
Når segmenterne skal lodes på boret, benyttes ilt og 
gas til at varme metallet op, så segmenterne kan lodes 
fast. Herved sikres at segmenterne ikke falder af under 
brug af boret.

Har du spørgsmål til priser på renovering af kernebor 
eller ønsker du at kontakte os med en opgave, som du 
skal have løst, kan du kontakte os allerede i dag. Vi står 
klar til at besvare dine spørgsmål.

Kontakt os i dag

Preben Thomsen
Ansvarlig for betonboring 
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