Vrtání na jádro
Výkon a rychlost

ve vašich službách!

Jedinečná sada pro vrtání za
sucha i za mokra o prům.
25 až 350 mm.

vrtání Virax
za mokra i za sucha!
> Vrtáky Virax

Naletované segmenty s diamanty po celé
výšce (9 mm) pro optimální životnost.

Jedinečná řada pro všechny materiály
do průměru 350 mm.
Přírodní
diamant

Vrtáky 2 v 1:

+

Jádrové vrtání za mokra
pro armovaný beton a
další tvrdé materiály

+

Jádrové vrtání za sucha
pro cihly, tvárnice a
další materiály s menší
tvrdostí.

Předem nabroušené
segmenty:
Snazší rozjezddíky
diamantům, které jsou
přímo na povrchu.

Ø vrtání

Segmentace vrtáků:
Nemusíte kupovat nový vrták,
jakmile se segmenty opotřebují,
vrtáky Virax je možné znovu
nasegmentovat: po rozboru vrtáku
provede poprodejní servis Virax
napájení nových segmentů a
přelakování…
Mnohem úspornější řešení pro
uživatele!

25 mm
30 mm
40 mm
51 mm
61 mm
71 mm
82 mm
92 mm
102 mm
112 mm
127 mm
132 mm
152 mm
162 mm
182 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
350 mm

Připojení

Zvlněné segmenty:
ve srovnání s plochými
segmenty mají o 15%
styčné plochy méně, takže
řez je rychlejší a vyžaduje
méně námahy pro uživatele
i zařízení.
Pracovní
délka

Počet
segmentů

Obj.
číslo

410 mm
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053502
053504
053506
053508
053510
053512
053514
053516
053518
053520
053522
053524
053526
053528
053530
053532
053534
053536
053538
053540

1/2’’

1.1/4’’

Vrtačky na jádrové
Pro všechna použití:

> V150+

Vrtačka pro jádrové vrtání
V150+, se zvednutým
ramenem ve stojanu, lze ji
použít pro všechny činnosti.

Výkon a bezpečnost:
3-rychlostní motor 1900 W
s trojitou ochranou (tepelná /
mechanická / elektronická).

Kontrola vrtání:
spoušť s postupným rozjezdem,
výstražná kontrolka pro případ přetížení,
tlačítko blokování pro práci na stojanu.

Vrtání za mokra pro armovaný
beton, tvrdé materiály:
- se zvednutým ramenem
(Ø max 82 mm)
- v stojanu (Ø max 152 mm)
Vrtání za sucha do cihel, tvárnic,
měkčích materiálů:
- se zvednutým ramenem
(Ø max 200 mm*)
- Na kostře (Ø max 152 mm)
*pro vyšší bezpečnost vyžaduje použití
středicího vrtáku
Ref. 050158

Vše v 1: Adaptéry
na vysavač a na vodní čerpadlo
dodávány standardně.

Snadné použití:
- Dodává se s bočním
madlem doprava/doleva.
- 2 libely, 1 na motoru a
1 na madle.

Snadné nasazení:
- Aretační tlačítko pro
snadné nasazení motoru.
- Integrované libely.

Vysoká stabilita:
Odstupňovaný sloupec
hliníkové výztuže tyče
minimalizující vibrace.

Ovládání postupu:
- Madlo doprava/doleva
odnímatelné bez nářadí.
- Nastavitelná brzda sestupu.

Úspora času: Systém
upevnění v rychlosti
a bez nářadí.

Multifunkční podstavec:
- Upevnění pomocí
utahovacíhokolíku nebo
vakuovým čerpadlem.
- 4 nastavovací matice.
- Ukazatel vystředění.

> KOSTRA V150+ :
až do Ø 152 mm.

Praktické: Lze naklánět až
do 45°, odstupňování na stojanu.

vrtání Virax

se zvednutým ramenem nebo na ko
> V250 a V350
Vrtačky V250 a V350 jsou
vytvořeny pro intenzivní použití
pro nejnáročnější uživatele.

V250 :
2-rychlostní motor, 2500 W
Až do Ø 250 mm.

Vrtání za mokra ve stojanu do armovaného
betonu, tvrdých materiálů, cihel, tvárnic,
měkčích materiálů.

V350 :
3-rychlostní motor, 3000 W
Až do Ø 350 mm.

Snadné nasazení
a používání:
- Aretační tlačítko.
- Libely.- Nastavitelná brzda.
- Odstupňovaný sloupec.
- Lze nastavit až na 45°.
- Odnímatelná páčka.

Univerzální hák:
- 1 jedinečná kostra pro oba
motory V250 a V350.

Multifunkční podstavec:
- Upevnění pomocí
utahovacíhokolíku nebo
vakuovým čerpadlem.
- 4 nastavovací matice.
- Ukazatel vystředění.
Snadná přeprava:
- Kolečka a držadlona
spodní straně.

> KOSTRA V250/V350 :
až do Ø 350 mm.

ostře!
Jednoduchá a ucelená řada do Ø 350 mm

Kontrola vrtání:
výstražná kontrolka pro případ přetížení.

Sada V150+

Sada V250

Sada V350

Referenční sada
(pohon + kostra)

050110

050120

050130

Reference pouze pro motor

050116

050126

050136

Reference pouze pro kostru

050111

Výkon motoru

1900 W

2500 W

3000 W

3

2

3

Rychlosti

050121

Ø vrtání za mokra do tvrdých materiálů (armovaný beton, tvárnice...) :
- se zvednutým ramenem

25-82 mm

-

-

- na kostře

25-152 mm

50-250 mm

50-350 mm

Ø vrtání za sucha do měkčích materiálů (cihla, tvárnice...) :
Výkon a bezpečnost: Motor
se čtyřnásobnou pojistkou: tepelná,
mechanická, elektronická a systém
stálého promazávání ozubených kol.

- se zvednutým ramenem

25-200 mm*

-

-

- na kostře

25-152 mm

50-250 mm

50-350 mm

Připojení
Připojení vysavače

1.1/4’’
+ adaptér 1/2’’

1.1/4’’

Standardní balení

Neplatí

Připojení vodního čerpadla
Postupný rozjezd
Upevnění na kostru

Standardní balení
Ano

Ne

Rychle

Univerzální

Kontrolka varování na
přetížení
Dodatečné držadlo
Svislé vrtání...

Ano
Ano

Ne

Ano

Přenos motoru

Dodává se v
plastovém kufříku

Volitelný kovový kufřík
(katalogové číslo 050174)

Přenos kostry

Volitelná kolečka
(katalogové číslo
050119)

Kolečka a madlo

Motor se dodává s

2 ploché klíče +
Dodatečné madlo

Kostra se dodává s

2 ploché klíče

2 ploché klíče +
Dodatečné madlo

Sada upevnění připravná k použití: utahovací kolík
+ hmoždinky pro plné i duté materiály
* Pro vyšší bezpečnost vyžaduje použití středicího vrtáku Kat. č. 050158

... stejně jako vodorovné.

Nezbytná příslušenství pro jádrové vrtání

Označení

Pro V150+

Pro V250

Pro V350

Odběr vody + 2 těsnění

Ref. 050112

Ref. 050122

Ref. 050132

Těsnění pro odběr vody

Ref. 050113

Ref. 050123

Ref. 050133

Utěsnění pro kostru

Ref. 050114

Ref. 050124

Ref. 050124

Těsnění podstavce pro vakuum

Ref. 050115

Ref. 050125

Ref. 050125

Ref. 050119

Dodáváno
standardně

Dodáváno
standardně

Kolečka pro kostru
10 protiblokovacích podložek

Ref. 050139

Utahovací kolík

Ref. 050141

Adaptér F/F 1.1/4’’-1/2’’

Ref. 050145

Prodloužení 1/2’’ x 200

Ref. 050146

Prodloužení 1,1/4’’ x 300

Ref. 050147

Středicí vrták*

Ref. 050158

Přepravní plechový kufřík

Plastový kufřík
dodávaný
standardně

Odběr vody.

Utěsnění a těsnění kostry.

10 protiblokovacích podložek.

Ref. 050174
Středicí vrták.

*Funguje pouze s vrtáky s připojením 1.1/4’’

Odsávání vody a prachu
Ref. 050057

Manuální vodní čerpadlo
Ref. 050049

Elektrické vodní čerpadlo
Ref. 050055

Vakuové čerpadlo
Ref. 050043
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- Jádrové vrtání za mokra s odsáváním, odběrem vody a vodním čerpadlem
(manuální nebo elektrické).
- Jádrové vrtání za sucha s odsáváním.
- Jádrové vrtání se zvednutým ramenem se středicím vrtákem*.
- Jádrové vrtání s vakuovým čerpadlem.
- Adaptéry a prodloužení pro vrtáky.
- Kola pro přesun kostry.

