OSPRZ¢T FABRYCZNY I AKCESORIA
Maszyny w wersji PLUS (+) umo˝liwiajà precyzyjne pozycjonowanie narz´dzia w stosunku do natrasowanej osi otworu. Modele w tej wersji majà mo˝liwoÊç przesuwania
ca∏ego korpusu wiertarki w stosunku do podstawy elektromagnetycznej ju˝ po zamocowaniu na wierconym elemencie. Dzi´ki temu operator mo˝e ustawiaç narz´dzie w osi
wiercenia bez koniecznoÊci pozycjonowania ca∏ej wiertarki trzymanej w r´kach. Jest to
szczególnie wygodne w przypadku wiercenia w Êcianach oraz sufitach. Opcja ta jest
montowana fabrycznie w maszynach PRO 100/4+ i PRO 75+.

Przystawki serii ZRO. Umo˝liwiajà one mocowanie maszyn na rurach. Mocuje si´ je za
pomocà ∏aƒcuchów zaciskanych bezpoÊrednio na rurze, w której ma byç wiercony otwór,
a nast´pnie w gniazdo zak∏ada si´ wiertark´. Przystawki serii ZRO umo˝liwiajà wiercenie
w rurach do ∅508. Materia∏ rury nie gra wi´kszej roli (nie musi byç magnetyczny), gdy˝
wiertarka przyczepia si´ elektromagnesem do przystawki i dodatkowo jest zaciskana
Êrubami. Maksymalna Êrednica wiercenia w rurach mo˝e byç do 30% wi´ksza od podanej
w danych technicznych.

Zestawy ciàg∏ego ch∏odzenia freza. Przy ich zastosowaniu mo˝liwe jest podawanie
ch∏odziwa w sposób ciàg∏y przy wierceniu otworów frezem trepanacyjnym. W sk∏ad
zestawu wchodzi uchwyt do frezów z odpowiednià Êrednicà gniazda chwytowego oraz
zbiorniczek na ch∏odziwo o pojemnoÊci 0,4l. Stosowanie tych zestawów podnosi jakoÊç
wykonywanych otworów, a przede wszystkim radykalnie zwi´ksza ˝ywotnoÊç narz´dzia.

Frezy trepanacyjne sà narz´dziami skrawajàcymi przeznaczonymi do
wykonywania otworów przelotowych w metalach. Wykonane sà w ca∏oÊci ze
stali szybkotnàcej lub posiadajà wlutowane p∏ytki z w´glików spiekanych. Ze
wzgl´du na specyficznà konstrukcj´ umo˝liwiajà wiercenie w pe∏nym materiale, bez koniecznoÊci powiercania, niezale˝nie od Êrednicy otworu. Daje to
du˝y zysk w czasie obróbki w porównaniu z wiert∏em kr´tym. Narz´dzia te
umo˝liwiajà równie˝ wiercenie otworów zachodzàcych na siebie lub otworów
niepe∏nych, wychodzàcych poza kraw´dê materia∏u. Frezy trepanacyjne
wyst´pujà w kilku odmianach d∏ugoÊci. Najpopularniejsze sà frezy
d∏. 50 mm. Sà one stopniowane co 1 mm od ∅14 w gór´ i w zakresie do ∅50
znajdujà si´ w ciàg∏ej sprzeda˝y. Frezy krótsze lub d∏u˝sze, a tak˝e o Êrednicach powy˝ej 50 mm dost´pne sà na zamówienie. Prowadzimy równie˝ us∏ugi
ostrzenia tych narz´dzi.

Oprawki do gwintowników, gwintowniki. Do naszych maszyn stosowane sà
dwa typy oprawek. Maszyny z funkcjà odwracania kierunku obrotów (PRO 75
i starszy model PRO 100/2E) mogà pracowaç z oprawkami serii SM umo˝liwiajàcymi wykonywanie gwintów do M24 z mo˝liwoÊcià zwi´kszenia tego zakresu do
M30 (informacja dost´pna na zapytanie). Obecnie oferowane maszyny serii “100”
(PRO 100/4 i PRO 110) posiadajàce mechanicznà skrzyni´ biegów bez
mo˝liwoÊci odwracania kierunku obrotów, mogà byç eksploatowane z oprawkami serii “X”. Oprawki te posiadajà w∏asny ruch nawrotny, jednak ze wzgl´du na
wi´ksze ni˝ seria “SM” gabaryty ich zastosowanie jest ograniczone (max. M18).
W przypadku gwintowania otworów przelotowych równie˝ maszyny serii “100”
mogà pracowaç oprawkami serii “SM” i wykonywaç gwinty nawet do M30.

