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Wiertarka ze stopą magnetyczną VERTICAL 100/4
kod produktu: GLOB-VERTICAL100/4
kategoria: Główne kategorie > Elektronarzędzia sieciowe > Wiertarki > Wiertarki magnetyczne

Producent: EUROBOOR
Cena brutto: 7 346,65 zł
Cena netto: 5 972,89 zł

Jedna z największych dostępnych na rynku wiertarek ze stopą magnetyczną. Wytrzymała i
zwarta konstrukcja, wykonana z dbałością o ergonomię zapewnia komfort użytkowania nawet w
najcięższych zastosowaniach. Mimo dużej zdolności wiercenia do 100 mm wiertarka nie jest
ciężka - przy tak dużych parametrach waży zaledwie 28 kg.
Wiertarka wyposażona została w wytrzymałą przekładnię mechaniczną (4-biegową). Dodatkowo
na każdym z biegów mamy możliwość płynnej regulacji prędkości i momentu obrotowego. Jest to
niezwykle ważna funkcja zwłaszcza podczas gwintowania, które również może być wykonywane
na wiertarce Vertical 100/4 (wyposażona jest w przełącznik obrotów prawo-lewo).
Wiertarka wyposażona w gniazdo umożliwiające mocowania narzędzi na tulei MK3 (stożek
Morsea 3). Zapewnia to szybką wymianę narzędzi. Jednocześnie w zestawie znajduje się tuleja,
do której mocować można wiertła trepanacyjne z uchwytem Weldon 19 mm (3/4 ″).
Wiertarka ze stopą magnetyczną Vertical 10/4 umożliwia wiercenie za pomocą wierteł
trepanacyjnych oraz krętych w dowolnej pozycji dlatego sprawdzi się w każdych nawet
najcięższych warunkach pracy. Wyposażona w specjalny zbiornik z płynem chłodzącym, który
wpływa na zwiększenie żywotności narzędzia.

Specyfikacja
Model
Moc silnika
Napięcie zasilające
Moc maksymalna
Średnica wiercenia
wiertłem
trepanacyjnym
Średnica wiercenia

VERTICAL 100/4
1900 W
220 - 240 V
2050 W
12 - 100 mm

1 - 31,75 mm

strona: 1/3 wydrukowano: 29-03-2020
http://karba.com.pl/wiertarka-ze-stopa-magnetyczna-vertical-100-4-evolution.html

wiertłem krętym
Obroty prawo/lewo
TAK
Zakres gwintowania
M3 - M30
Pogłębiacz
10 - 50 mm
Siła przylegania stopy 30000 N
Długść
365 mm
Szerokość
310 mm
Minimalna wysokość
510 mm
wiertarki
Maksymalna wysokość 710 mm
wiertarki
Skok roboczy
260 mm
Wymiar stopy
220 x 110 x 64 mm
magnetycznej (dł. x
szer. x wys.)
Prędkość obrotowa (bez 42 - 110 obr/min
obciązania) I bieg
Prędkość obrotowa (bez 65 - 190 obr/min
obciązania) II bieg
Prędkość obrotowa (bez 140 - 400 obr/min
obciązania) III bieg
Prędkość obrotowa (bez 220 - 620 obr/min
obciązania) IV bieg
Płynna regulacja
TAK
prędkości obrotowej
Typ mocowania dla fi
Weldon 19,05 mm
12-60
(3/4")
Głębokość wiercenia
100 mm
wiertłem
trepanacyjnym
System autodiagnostyki TAK
siły przylegania
Waga urządzenia
28 kg
Waga z opakowaniem 37,1 kg
(brutto)
Wymiar opakowania (dł. 780 x 450 x 240 mm
x szer. x wys.)
Typ mocowania dla
Weldon 32 mm (1-1/4")
fi powyżej 61
(opcja)
Stożek Morsea
Morse MK3
Rodzaj gwarancji
door-to-door

Zestaw zawiera
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wiertarka ze stopą magnetyczną VERTICAL 100/4,
walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa,
osłona wiertła,
uchwyty,
klucz imbusowy 2,5 mm,
klucz imbusowy 4 mm,
klucz imbusowy 5 mm,
klucz 8 mm,
tuleja do mocowania wierteł trepanacyjnych na stożku Morsea MK3,
element z blachy do wybijania tulei MK3,
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zbiornik na chłodziwo,
butelka z olejem chłodzącym (200 ml),
łańcuch bezpieczeństwa,
para rękawic ochronnych,
para okularów ochronnych,
para stoperów,
instrukcja obsługi w języku polskim,
karta gwarancyjna (okres gwarancji 12 miesięcy).
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