0501 : Jádrová vrtačka V 150+ a stojan
Nejlepší výrobky :
Pro vrtání s vodou a na sucho / v ruce nebo na stojanu.
Motor se 3 rychlostmi s postupným rozběhem.
Trojitá ochrana motoru pro dlouhou životnost a bezpečnost uživatele.
Systém rychlého upevnění na stojan bez nářadí.

Popis

Jádrová vrtačka:
Snadné jádrové vrtání v ruce:
Motor 1900 W s trojí ochranou:
- elektronickou (v případě přetížení motoru) s poplašnou kontrolkou ve spoušti,
- tepelnou (v případě přehrátí),
- mechanickou (odpojení osy v případě zablokování korunky).
3 rychlosti: 550/1250/2700 ot/min (otáčky při zatížení).
Připravená k použití: zabudované sací nástavce na vodu a prach.
Připojení UNC 1.1/4", 1/2".
Ochranný vypínač PRCD.
Stojan:
Vrtání v celé výšce stojanu (stupnice v mm); naklonitelný od 0° do 45°.
Nastavitelná brzda; tlačítko vypínače, snadná instalace vrtačky V150+.
Praktické: zabudovaný ukazatel vystředění a roviny.
Maximální stabilita: základna se 4 seřizovacími šrouby, použitelný s upevněním
upínacím vřetenem nebo s vakuovým čerpadlem.
Páka pro přesun doprava/doleva, snímatelná bez pomoci nářadí.
Vnější rozměry (d x š x v): 350 x 250 x 1110 mm.
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Více informací

Rady

Pro vrtání za sucha použijte odsávač vody a prachu (ref. 050157).

Kapacita

Hliníkový sloupek stojanu a výztužné tyče snižující vibrace.
Vrtání s vodou v armovaném betonu, abrazivních materiálech, ... :
- v ruce: max. Ø 82 mm,
- na stojanu: max. Ø 152 mm.
Vrtání na sucho do cihel, tvárnic, dutých materiálů:
- v ruce: max. Ø 200 mm (vyžaduje použití středícího vrtáku ref.
050158),
- na stojanu: max. Ø 152 mm.

Dodáváno s

Jádrová vrtačka:
Boční rukojeť,
2 ploché klíče (SW 32 a SW 41),
Chladicí zařízení s kuličkovým kohoutem – zařízení pro odsávání
prachu,
Plastový přepravní kufr.
Stojan:
Upevňovací sada připravená k použití (vřetenová kotva, znovu
použitelné kolíky pro upevnění do tvárnic, jednorázové kolíky pro
upevnění do betonu).
Dodává se bez korunky.

Reference
Ref:
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Popis

Výkon W

kg

050110

Motor a stojan V 150+

1900

19,500

050111

Stojan V 150+

-

13,000

050116

Motor V 150+

1900

6,500

990022

Motor a stojan V 150+ + Korunka Ø 127 mm

1900

23,200

990023

Motor a stojan V 150+ + Korunka Ø 127 mm + Vodní pumpa ruční + Středicí vrták

1900

30,200
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