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Dodávka

Funkce produktu

KBU 35 PQW

Univerzální magnetická jádrová vrtačka do

hloubky 35 mm

Malá univerzální 1 stupňová magnetická jádrová vrtačka
s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem,
permanentním magnetem a maximální funkčností pro
velmi bezpečnou a �exibilní práci na stavbě.

38.446,54 CZK s DPH

( 31.774,00 CZK bez DPH)

Objednací císlo: 7 270 72 61 00 0

Podrobnosti

Permanentní magnet pro velmi bezpečnou práci
ve výšce a také ochranná hadice kabelu motoru
s možností otáčení a vysoká kvalita zpracování
pro náročné využití.

F

Malý a lehký stroj s vysokým kroutícím
momentem pro trvale rychlý postup práce díky
vysoce výkonnému motoru FEIN s
tachoelektronikou.

F

Stroj s extra velkým rozsahem zdvihu pro
veškeré vrtání, jako jádrové vrtání, spirálové
vrtání, vrtání závitů, hloubení a vystružování.

F

Extra úzký permanentní magnet s
předmagnetizací.

F

Snímač sklonu.F

jednoduchá koncepce obsluhy bez nebezpečí
záměny s panelem v zorném poli uživatele

F

Komfortní zobrazení přídržné síly magnetu.F

Pravotočivý/levotočivý chod.F

Integrovaný zásobník chladicí kapaliny.F

Paměť otáček „Memory Function“.F

Ruční ovládání posuvu s možností umístění na
druhé straně.

F

Osobní ochranný vypínač.F

1 nádoba na chladicí kapalinuL 1 pásL
1 hák na třískyL 1 středicí kolík Ø 6,35 x 100 mmL
1 dotyková ochranaL 1 kufříkL

Indikace přídržné síly magnetuL Pravotočivý/levotočivý chodL
Elektronické snižování otáčekL Paměťová funkce MemoryL
Elektronický tachometr s regulací
otáček

L aus_kippsensorL
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Aplikace

Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm ss

Spirálové vrtání se sklíčidlem (DIN 338) s

Řezání závitů ss

Zahlubování ss

Vystružování ss

Práce nad hlavou ss

Použití k montáži ss

Použití v dílně ss

s  vhodný
ss  dobře vhodné
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Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Jmenovitý příkon 1 010 W

Využitelný výkon 550 W

Otáčky při zatížení 130-520 1/min

tec_kernbohrer_max_d_mm_global35 mm

tec_hss_kernbohrer_max_d_mm_global35 mm

tec_bohrtiefe_max._global 50 mm

tec_spiralbohrer_max_d_mm_global16 mm

Řezání závitů M 14

tec_senken_d_global 31 mm

tec_reibahle_d_global 16 mm

Upnutí jádrového vrtáku 3/4 in Weldon

tec_kernbohrerwechsel bez nářadí

tec_hub_global 135 mm

tec_gesamter_hubbereich_global260 mm

tec_magnet-
haltekraft_global

9 000 N

tec_magnetfus-
abmessungen_global

195 x 70 mm

tec_kabel_mit_stecker_global4 m

tec_gewicht_epta_global 12,50 kg

Hladina akustického
tlaku LpA

86,7 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

97,7 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak

101,2 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 αhv
3cestný systém

<2,5 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

1,5 m/s²
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Obrázky aplikací


