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MINI WIERTARKA
MAGNETYCZNA
SYMBOL: 5291
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1650W
Średnica wiercenia (wiertło koronowe): 38mm
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50-60 Hz
Prędkość bez obciążenia: 800rpm

WIERTARKI MAGNETYCZNE

OPIS:

Idealna do obróbki stali, motoryzacji i budowy
maszyn. Mocna magnetyczna siła trzymania dla
bezpiecznej pracy. Ergonomiczna obsługa jedną
ręką dzięki intuicyjnie rozmieszczonym
elementom obsługi.
Mini wiertarka magnetyczna
o bardzo solidnej konstrukcji,
z mocnym silnikiem napędowym
zapewniającym wysoką wydajność
pracy w miejscach o ograniczonej
przestrzeni.
Imponuje kompaktową
i sprytną konstrukcją.
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MINI WIERTARKA STOŁOWA
Z MAGNETYCZNYM
MOCOWANIEM NA RURACH
SYMBOL: 5292
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1650W
Średnica wiercenia (wiertło koronowe): 38mm
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50-60 Hz
Prędkość bez obciążenia: 800rpm

WIERTARKI MAGNETYCZNE

OPIS:

Podstawa automatycznie dopasowuje się do
powierzchni rury. Małe rozmiary i ergonomiczna,
jednoręczna obsługa, dzięki intuicyjnie
rozmieszczonym elementom regulacji. Idealna
do obróbki stali, motoryzacji i budowy maszyn itp.
Mocna magnetyczna siła trzymania dla bezpiecznej
pracy. Wiertarka ze stopą magnetyczą wykorzystuje
specjalną, opatentowaną technologię wytwarzania
pola magnetycznego podstawy, która zapewnia
dużą siłę przyciągania podczas wiercenia w rurach
stalowych.
Magnes nie wymaga energii elektrycznej, dzięki
czemu silnik wykorzystuje całkowitą moc urządzenia.
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WIERTARKA STOŁOWA
Z PODSTAWĄ
MAGNETYCZNĄ

WIERTARKI MAGNETYCZNE

SYMBOL: 5293
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1700W
Napięcie 230V/50Hz
Prędkość bez obciążenia: 100-450 rpm
Magnetyczna siła docisku: 15600N
Średnica wiertła trepanacyjnego: max 50mm
Typ mocowania: WELDON 3/4 19mm
OPIS:

Uniwersalna maszyna o wysokiej mocy,
małych rozmiarach i niskiej wadze.
Płynna, elektroniczna regulacja obrotów i wolny
start. Do pracy zarówno na powierzchniach
pionowych, skośnych jak i w pozycji nad głową.
Stop magnetyczna umożliwia wiercenie
w metalowych ramach konstrukcyjnych.
Ochrona przeciążeniowa.
Magnes nie wymaga energii elektrycznej,
dzięki czemu silnik wykorzystuje całkowitą moc
urządzenia.
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WIERTARKA STOŁOWA
Z PODSTAWĄ
MAGNETYCZNĄ

WIERTARKI MAGNETYCZNE

SYMBOL: 5296
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1890W
Napięcie: 110/220V, 50Hz
Prędkość bez obciążenia: 100-430rpm
Siła przyciągania: 16000N
Średnica wiercenia: 23 mm
Średnica wiercenia (wiertło koronowe): 68mm
OPIS:

- Zabezpieczenie antyprzeciążeniowe
- Podójna izolacja
- Funkcja miękkiego startu
- Lekka obudowa ze stopu aliminium
- Wbudowany system chłodzenia
Do pracy z wielkogabarytowymi, nieporęcznymi
materiałami ze stali, niezastąpiona na budowie
i w wielu gałęziach przemysłu ciężkiego,
do budowy mostów, statków itp.

9

WIERTARKA MAGNETYCZNA
DO RUR

WIERTARKI MAGNETYCZNE

SYMBOL: 5297
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1600W
Napięcie: 230V/50Hz
Magnetyczna siła docisku: 16000N
Prędkość bez obciążenia: 810rpm
Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym:
max. 35mm
Średnica wiercenia wiertłem krętym
z uchwytem weldon: max. 25mm
OPIS:

Wiertarka ze stopą magnetyczną wykorzystuje
specjalną, opatentowaną technologię
wytwarzania pola magnetycznego podstawy,
która zapewnia dużą siłę przyciągania podczas
wiercenia w rurach stalowych o cienkiej
ściance (min. 3 mm).
Podstawa automatycznie dopasowuje się
do powierzchni rury.
Magnes nie wymaga energii elektrycznej,
dzięki czemu silnik wykorzystuje całkowitą
moc urządzenia.
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WIERTARKI MAGNETYCZNE

WIERTARKA STOŁOWA
MAGNETYCZNA
AUTOMATYCZNA
SYMBOL: 5298
DANE TECHNICZNE:
Moc: 1600W
Napięcie: 230V/50Hz
Magnetyczna siła docisku: 16000N
Prędkość bez obciążenia: 810 rpm
Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym:
max 35mm
Średnica wiercenia wiertłem krętym
z uchwytem weldon: max 23mm
OPIS:

Automatyczny system posuwu dostosowuje się
do obciążenia maszyny. Po automatycznym
wywierceniu otworu wierło cofnie sie i zatrzyma.
Oszczędza to czas operatora pozwalając mu na
wykonywanie innej czynności (np. ustawianie
drugiej maszyny) pomiędzy cyklami kolejnych
wierceń.
Lekka, wydajna i wytrzymała wiertarka przemysłowa
o małchy rozmiarach i bardzo mocnym magnesie.
Zintegrowany system chłodzenia i smarowania.
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