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WIERTARKA PRO 110
PRO 110 jest konstrukcjà, w której nap´d i suwak stanowià jeden element korpusu co
zapewnia sztywnoÊç osiàgalnà dotàd tylko w urzàdzeniach stacjonarnych. Maszyna jest
wyposa˝ona w czterobiegowy silnik nowej generacji o gigantycznym, jak na t´ klas´
obrabiarek, momencie obrotowym przekraczajàcym 100 Nm. Wiertarka PRO 110 umo˝liwia
wiercenie otworów o Êrednicach do ø 110 mm, a przy zastosowaniu specjalnych procedur
pracy - jeszcze wi´kszych. Jest przeznaczona przede wszystkim do wykonywania otworów
o du˝ych Êrednicach.
Model ten posiada uk∏ad elektroniczny stabilizujàcy wartoÊç pr´dkoÊci obrotowej pod
obcià˝eniem na poziomie 95% obrotów nominalnych. Nowatorsko rozwiàzany uk∏ad kontroli
i sygnalizacji obcià˝enia u∏atwia optymalne wykorzystanie mo˝liwoÊci urzàdzenia bez ryzyka
uszkodzeƒ. Maszyna ta wyznacza nowe standardy w swojej klasie.
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Mo˝liwoÊci:
Frez trepanacyjny

Wiert∏o walcowe

ø110
Gwintownik

ø32
Pog∏´biacz sto˝kowy

ø50

M18
DANE TECHNICZNE PRO 110
Moc

1200 W

Zasilanie

220 V - 240 V / 50 Hz

Wrzeciono

sto˝ek Morse’a nr 3

Pr´dkoÊç obrotowa

90, 140, 200, 310 obr / min

Ârednica wiercenia frezem

max. 110 mm

G∏´bokoÊç wiercenia frezem

max. 100 mm

Ârednica gwintowana
Ârednica wiercenia wiert∏em
Si∏a przylegania stopy

max. M18
max. 32 mm
21800 N

System autodiagnostyki si∏y
przylegania

TAK

Uk∏ad przecià˝enia

TAK

Elektroniczny system
stabilizacji pr´dkoÊci obrotowej

TAK

Wymiary podstawy
Skok roboczy
GruboÊç blachy
Masa

120 x 240 x 67 mm
214 mm
min. 10 mm
32,2 kg

Standardowe wyposa˝enie
• Maszyna PRO 110
• Uchwyt freza AMT3-U19
• R´kojeÊç pokr´t∏a
• ¸aƒcuch (pas) bezpieczeƒstwa
• Klucz trzpieniowy szeÊciokàtny s = 2,5
• Klucz trzpieniowy szeÊciokàtny s = 4,0
• Klucz trzpieniowy szeÊciokàtny s = 6,0
• Klucz p∏aski RWPn 8Z s = 8
• Zbiornik na ch∏odziwo
• Skrzynia metalowa
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