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WIERTARKA PRO 75
PRO 75 jako jedyna z naszej rodziny wiertarek mocowanych elektromagnetycznie ∏àczy
w sobie du˝e mo˝liwoÊci wiercenia otworów, rozwiercania jak równie˝ gwintowania
(po zastosowaniu specjalnych oprawek). Jest to mo˝liwe dzi´ki specjalnemu nap´dowi, który
posiada prze∏àcznik zmiany kierunku obrotów prawe-lewe i bezstopniowà regulacj´ pr´dkoÊci
obrotowej. Przeznaczona jest dla klientów potrzebujàcych wierciç lub rozwiercaç otwory
z mo˝liwoÊcià szybkiego przezbrojenia na maszyn´ doskonale radzàcà sobie podczas
gwintowania. Dzi´ki nowatorskiej konstrukcji, korpus nap´du stanowiàcy jednà ca∏oÊç
z suwakiem maszyna charakteryzuje si´ bardzo du˝à sztywnoÊcià.
Dodatkowo maszyna mo˝e byç wyposa˝ona w przesuwnà podstaw´ elektromagnetycznà
(wersja PRO 75+). Pozwala ona na precyzyjne pozycjonowanie osi narz´dzia ju˝ po w∏àczeniu
elektromagnesu. Jest to szczególnie wygodne, gdy wiertarka ma pracowaç w pozycjach innych
ni˝ stojàca. Operator nie musi wówczas trzymaç maszyny i jednoczeÊnie dok∏adnie ustawiaç jej
po∏o˝enia. Model ten posiada uk∏ad elektroniczny stabilizujàcy wartoÊç pr´dkoÊci obrotowej
pod obcià˝eniem. Nowatorsko rozwiàzany uk∏ad kontroli i sygnalizacji obcià˝enia u∏atwia
optymalne wykorzystanie mo˝liwoÊci urzàdzenia bez ryzyka uszkodzeƒ.
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Mo˝liwoÊci:
Frez trepanacyjny

Wiert∏o walcowe

ø75

ø32
Pog∏´biacz sto˝kowy

Gwintownik

ø24

ø50

DANE TECHNICZNE PRO 75
Moc

1700 W

Zasilanie

220 V–240 V / 50 Hz

Gniazdo wrzeciona

sto˝ek Morse’a nr 3

Pr´dkoÊci obrotowe
(biegi)

I: 80–160 obr / min
II: 160–310 obr / min

Ârednica wiercenia frezem

max. 75 mm

G∏´bokoÊç wiercenia frezem

max. 100 mm

Ârednica gwintowania

max. M24

Ârednica wiercenia wiert∏em

max. 32

Si∏a przylegania elektromagnesu

18000 N

Wymiary podstawy

110 x 220 x 67 mm

System autodiagnostyki
si∏y przylegania

TAK

Uk∏ad przecià˝enia

TAK

Kierunek obrotu Prawe / Lewe

TAK

Elektroniczny stystem
stabilizacji pr´dkoÊci obrotowej

TAK

Skok roboczy z okularem / bez

214 mm

Masa

28 kg

Standardowe wyposa˝enie
• Maszyna PRO 75
• 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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