
Μια μοναδική γκάμα υγρής 
και εν ξηρώ διάτρησης από 

Ø 25 έως 350 mm. 

ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ

Ισχύς και ταχύτητα
στη διάθεσή σας !



> Οι διαμαντοκορώνες Virax   
Δόντια συγκολλημένα, με περιεκτικότητα 
σε διαμάντι σε όλο το ύψος (9 mm), για 
μέγιστη διάρκεια ζωής.

Φυσικό διαμάντι

Υγρή διάτρηση
οπλισμένου μπετόν και 

άλλων λειαντικών υλικών

Εν ξηρώ διάτρηση
τούβλων, ασβεστόλιθων 
και άλλων μη λειαντικών 

υλικών

1 και μοναδική γκάμα για όλα τα υλικά 
έως και Ø 350 mm.

Φυσικό διαμάντι

Δόντια προ-τροχισμένα :
Ευκολότερη εκκίνηση 
χάρη στα διαμάντια 
που εξέχουν.

Αυλακωτά στοιχεία :
με επιφάνεια επαφής 
μειωμένη κατά 15% σε σχέση 
με τα ευθεία στοιχεία, για πιο 
γρήγορη κοπή και μειωμένη 
προσπάθεια από τον χρήστη 
του μηχανήματος.

Ø 
διάτρησης Σύνδεση Ωφέλιμο 

μήκος
Αριθμός

στοιχείων Κωδ.

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

Virax
χρήσεις : υγρή και εν ξηρώ διάτρηση !

2 διαμαντοκορώνες σε 1 :

+

  Η «ανανέωση» των
διαμαντοκορώνων :

Δε χρειάζεται πια να αγοράζετε καινούργια 
διαμαντοκορώνα, όταν φθαρούν τα 
στοιχεία της παλιάς. Οι διαμαντοκορώνες 
Virax μπορούν να ανανεωθούν : μετά από 
έλεγχο της διαμαντοκορώνας, το τμήμα 
επισκευών Virax ξανατοποθετεί τα στοιχεία 
και την ξαναβάφει... 
Περισσότερη οικονομία για το χρήστη!

Τα +



Για όλες τις   χρήσεις : με ή χωρίς βάση !

> V150+  

>  ΒΑΣΗ V150+ : 
έως Ø 152 mm.

Καροτιέρες Virax
> V150+

Έλεγχος διάτρησης :
σκανδάλη με προοδευτική εκκίνηση, 

φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης και κουμπί κλειδώματος 

για την εργασία σε βάση.

Οικονομία χρόνου : Σύστημα 
γρήγορης τοποθέτησης της 
καροτιέρας χωρίς εργαλεία.

Όλα σε 1 : Aντάπτορες
για απορροφητήρα και για αντλία 

νερού περιλαμβάνονται στη συλλογή.

Πρακτική : Δυνατότητα 
κλίσης έως τις 45°, διαβαθμίσεις 

πάνω στη βάση. 

Ισχύς και ασφάλεια :
Μοτέρ 3 ταχυτήτων 1900 W με 
τριπλή προστασία (θερμική / 
μηχανική / ηλεκτρονική).

Ευκολία στη χρήση :
-  Παραδίδεται με πλευρική 

λαβή δεξιά ή αριστερή.
-  2 αλφάδια,

1 στο μοτέρ και
1 στη λαβή.

Η καροτιέρα V150+, με 
ή χωρίς βάση, καλύπτει 
όλες τις απαιτήσεις σας. 

Υγρή διάτρηση 
οπλισμένου μπετόν,
λειαντικών υλικών :
- Χωρίς βάση (μεγ. Ø 82 mm)
- Με βάση (μεγ. Ø 152 mm)

Εν ξηρώ διάτρηση τούβλων, 
ασβεστόλιθων, υλικών μη 
λειαντικών :
- Με λαβή χεριού (μεγ. Ø 200 mm*)
- Με βάση (μεγ. Ø 152 mm)

*για περισσότερη ασφάλεια, είναι 
απαραίτητη η χρήση κεντραδόρου
κωδ. 050158

Ευκολία τοποθέτησης :
-  Κουμπί κλειδώματος για 

εύκολη τοποθέτηση του 
μοτέρ.

-  Ενσωματωμένα αλφάδια με 
φυσαλίδα.

Μέγιστη σταθερότητα : 
Κολώνα από αλουμίνιο με 
διαβαθμίσεις και μπάρες 
ενίσχυσης που περιορίζουν 
τους κραδασμούς στο 
ελάχιστο.

Απόλυτος έλεγχος κίνησης :
-  Αφαιρούμενος λεβιές δεξιά/
αριστερά χωρίς χρήση 
εργαλείων.

- Ρυθμιζόμενο φρένο καθόδου.

Βάση πολλαπλών χρήσεων :
-  Στερέωση με πάκτωση ή με 

αντλία κενού.
- 4 ρυθμιζόμενα παξιμάδια.
- Ένδειξη κεντραρίσματος.



Για όλες τις   χρήσεις : με ή χωρίς βάση !

> V250 και V350  

Καροτιέρες Virax

Έλεγχος διάτρησης :
σκανδάλη με προοδευτική εκκίνηση, 

φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης και κουμπί κλειδώματος 

για την εργασία σε βάση.

>  ΒΑΣΗ V250/V350 :  
έως Ø 350 mm.

V250 :
Μοτέρ 2 ταχυτήτων, 2500 W
Έως Ø 250 mm.

V350 : 
Μοτέρ 3 ταχυτήτων, 3000 W
Έως Ø 350 mm.

Οι καροτιέρες V250 και V350 είναι 
ειδικά μελετημένες για εντατική 
χρήση και για τις πιο σκληρές 
απαιτήσεις.

Υγρή διάτρηση οπλισμένου μπετόν, 
λειαντικών υλικών, τούβλων, ασβεστόλιθων, 
υλικών μη λειαντικών (με βάση).

Ευκολία τοποθέτησης 
και χρήσης :
- Κουμπί κλειδώματος.
- Αλφάδια.
- Ρυθμιζόμενο φρένο.
- Κολώνα με διαβαθμίσεις.
- Δυνατότητα κλίσης έως 45°.
- Αφαιρούμενος λεβιές.

Εύκολη μεταφορά :
-  Ρόδες και λαβή στο 

επάνω μέρος.

Εργονομία :
-  1 βάση και για τις 2 καροτιέρες 

V250 και V350

Βάση πολλαπλών χρήσεων : 
-  Στερέωση με πάκτωση ή με 

αντλία κενού.
- 4 ρυθμιζόμενα παξιμάδια.
- Ένδειξη κεντραρίσματος.

> V250 και V350 V250 :
Μοτέρ 2 ταχυτήτων, 2500 W
Έως Ø 250 mm.Οι καροτιέρες V250 και V350 είναι 

λειαντικών υλικών, τούβλων, ασβεστόλιθων, 

Ισχύς και ασφάλεια :  Mοτέρ με 
τετραπλή προστασία :

θερμική, μηχανική, ηλεκτρονική
και σύστημα αντλίας λαδιού για τέλεια 
και συνεχή λίπανση των γραναζιών.



Έλεγχος διάτρησης :
φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση 

υπερφόρτωσης.

Κάθετη...

Κιτ V150+ Κιτ V250 Κιτ V350

Κωδικός κιτ (μοτέρ + βάση) 050110 050120 050130

Κωδικός μοτέρ 050116 050126 050136

Κωδικός βάσης 050111 050121

Ισχύς μοτέρ 1900 W 2500 W 3000 W

Ταχύτητες 3 2 3

Ø υγρής διάτρησης λειαντικών υλικών (οπλισμένο μπετόν, ασβεστόλιθοι...) :

     - χωρίς βάση 25-82 mm - -

    - με βάση 25-152 mm 50-250 mm 50-350 mm

Ø εν ξηρώ διάτρησης μη λειαντικών υλικών (τούβλα, ασβεστόλιθοι...) :

     - χωρίς βάση 25-200 mm* - -

    - με βάση 25-152 mm 50-250 mm 50-350 mm

Προσαρμογή 1.1/4’’ 
+ αντάπτορας 1/2’’ 1.1/4’’

Ρακόρ απορροφητήρα Περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία δεν αφορά τα μοντέλα αυτά

Ρακόρ αντλίας νερού Περιλαμβάνεται

Προοδευτική εκκίνηση Ναι Όχι

Στερέωση βάσης Γρήγορη Κλασική

Φωτεινή ένδειξη 
υπερφόρτωσης Ναι

Έξτρα λαβή Ναι Ναι Ναι

Μεταφορά καροτιέρας Παραδίδεται σε 
πλαστική κασετίνα.

Μεταλική κασετίνα έξτρα επιλογή 
(κωδ. 050174)

Μεταφορά βάσης
Ρόδες έξτρα 

επιλογή
(κωδ. 050119)

Ρόδες και λαβή

Το μοτέρ παραδίδεται με 2 γερμανικά κλειδιά 
+ έξτρα λαβή

2 γερμανικά 
κλειδιά

2 γερμανικά κλειδιά 
+ έξτρα λαβή

Η βάση παραδίδεται με Σετ στερέωσης έτοιμο για χρήση : σετ πάκτωσης
+ βύσματα για υλικά διαφόρων ειδών

Μία απλή και ταυτόχρονα πλήρης γκάμα έως Ø 350 mm

Ισχύς και ασφάλεια :  Mοτέρ με 
τετραπλή προστασία :

θερμική, μηχανική, ηλεκτρονική
και σύστημα αντλίας λαδιού για τέλεια 
και συνεχή λίπανση των γραναζιών.

...καθώς και οριζόντια  διάτρηση.

* Για περισσότερη ασφάλεια, είναι απαραίτητη η χρήση κεντραδόρου κωδ. 050158
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39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - France
www.virax.com 

Service client France - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
Αντιπροσωπεία Μπαρμπέρης ΕΠΕ - Τηλ.: 210.8062811-2 fax: 210.8029352 - info@barberis.gr

Τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διάτρηση
- Υγρή διάτρηση με απορροφητήρα, συλλέκτη νερού και αντλία νερού
(χειροκίνητη ή ηλεκτρική).
- Εν ξηρώ διάτρηση με απορροφητήρα.
- Διάτρηση χωρίς βάση και κεντραδόρο*.
- Διάτρηση με αντλία κενού.
- Αντάπτορες και προεκτάσεις για διαμαντοκορώνες.
- Ρόδες για μεταφορά της βάσης.

Περιγραφή Για V150+ Για V250 Για V350

Συλλέκτης νερού + 2 φλάντζες Κωδ. 050112 Κωδ. 050122 Κωδ. 050132

Φλάντζα για συλλέκτη νερού Κωδ. 050113 Κωδ. 050123 Κωδ. 050133

Φλάντζα βάσης Κωδ. 050114 Κωδ. 050124 Κωδ. 050124

Φλάντζα βάσης εν κενώ Κωδ. 050115 Κωδ. 050125 Κωδ. 050125

Ρόδες βάσης Κωδ. 050119 Περιλαμβάνεται
στη συσκευασία

Περιλαμβάνεται
στη συσκευασία

10 δακτύλιοι αντιμπλοκαρίσματος Κωδ. 050139

Σετ πάκτωσης Κωδ. 050141

Αντάπτορας Θ/Θ 1.1/4’’-1/2’’ Κωδ. 050145

Προέκταση 1/2’’ x 200 Κωδ. 050146

Προέκταση 1.1/4’’ x 300 Κωδ. 050147

Κεντραδόρος* Κωδ. 050158

Μεταλλική κασετίνα μεταφοράς
Πλαστική βαλίτσα, 

περιλαμβάνεται 
στη συσκευασία

Κωδ. 050174

        *Για χρήση μόνο με διαμαντοκορώνες με προσαρμογή 1.1/4»

Συλλέκτης νερού.

Βαλβίδα και φλάντζα βάσης.

10 δακτύλιοι αντιμπλοκαρίσματος.

Κεντραδόρος.

Αντλία κενού
Κωδ. 050043

Αντλία νερού ηλεκτρική
Κωδ.. 050055

Αντλία νερού χειροκίνητη
Κωδ. 050149

Απορροφητήρας νερού και σκόνης
Κωδ. 050057


