
 

 

TQC DOLLY DRILL 
LD9250 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

De TQC Dolly Drill is een special door TQC ontwikkeld instrument om bij adhesie 
testen het teveel resterend lijm te verwijderen en de coating laag rondom de 
dollies los te snijden. Handmatig de overvloedige lijm verwijderen en door de 
coating laag rondom dollies snijden is zwaar werk, zeker voor inspecteurs die 
meerdere tests op een dag moeten uitvoeren. Dit kan zelfs leiden tot pijnlijke 
polsen en armen. De TQC Dolly Drill maakt deze klus beduidend eenvoudiger. 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Metaalbescherming, stralen, schilderen, laboratorium, verfproductie 
 
NORMEN 

ASTM D4541 
 
FEATURES 

 Drie sterke magneten houden de TQC Dolly Drill stevig op zijn plaats  
 De verticaal geplaatste circulaire boor snijdt door het draai mechanisme de dolly los van de lijm en 

ondergrond. 
 De nauwkeurigheid wordt verhoogd doordat de TQC Dolly Drill de insnede exact haaks op de ondergrond 

maakt. 
 
LEVERINGSOMVANG 

 TQC Dolly drill met boor 20mm 
 
BESTELINFORMATIE 

LD9250 – TQC Dolly Drill 
 
SPECIFICATIES 

Hoogte  15 cm 
Voetdiameter  ca 16 cm Ø met magneten 
Boor diameter 20 mm inwendig  
  (boren met inwendige diameters van 10, 14 en 50 mm op aanvraag) 
 
OPTIONELE ITEMS 

Boor diameter 10mm 



 

 

Boor diameter 14mm 
Boor diameter 50mm 
 
GEBRUIK 

1. Zorg alvorens te test uit te voeren dat de dolly(s) goed verlijmd en voldoende uitgehard zijn. 
2. Zorg voor een stevig en vlak testoppervlak 
3. Plaats de dolly drill met de holle boor over de dolly, de magneten hechten de dolly drill stevig aan het 

oppervlak. 
4. De dolly drill heeft een verend mechanisme die druk op de boor uitoefent.  
5. Justeer, door de rode ring te verdraaien, de benodigde kracht op de boor zodanig dat de tanden van de 

boor het overtollig achtergebleven lijm materiaal en de coating tot op het substraat doorsnijdt. 
6. Verwijder  voorzichtig de dolly drill boor verticaal omhoog zonder de dolly te beroeren.   
Maak de adhesie test met een geschikte tester. 
 
ONDERHOUD 

 Dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
 Reinig het instrument direct na gebruik 
 Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 De dolly drill  is scherp. Wees voorzichtig met het gebruik ervan. 
 
DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
De in deze datasheet gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een 
ander doel, dan hierboven omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of 
het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die 
we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze datasheet, hetzij via andere wegen) correct zijn, hebben we 
geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die invloed 
hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren 
we daarom geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik 
of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De 
gegeven informatie in deze datasheet is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen voortvloeiend uit ervaring en 
ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 
 
 


