ULTRA ALACSONY PROFILÚ MAGFÚRÓ

A PRO-36 AD egy rendkívül alacsony profilú magfúró, amely a legszűkebb helyeken is elfér. Tökéletes megoldás
minden olyan alkalmazáshoz szűk helyeken, ahol a tipikus magfúrók túl nagyok. Az erős motor és az erős
elektromágneses alap lehetővé teszi akár 36mm átmérőjű lyukak fúrását akár 30mm mélységig.
A PRO-36 AD egyaránt használható TCT és HSS vágó- és maró szerszámokkal, valamint 19,05mm-es Weldon
szárú csigafúrókkal.

Tulajdonságok és előnyök:

• 176mm magas, ultra alacsony
•
•
•
•
•

profilú magfúró
rendkívül könnyű 9,5kg
marási kapacitás 36mm
Weldon befogású csigafúróval is
használható
39mm lökethossz
a mágneses mező alak vezérlés
(MFSC) maximális tartóerőt biztosít
vékony anyagokon

• beépített forgácsvédő
• mindkét oldalon rögzíthető, levehető
•
•

(racsnis) adagolókar
emelő fogantyú a könnyed
szállíthatóságért
hűtés palackkal

Készlet tartalma:

• fúrógép
• műanyag koffer
• fogantyú
• fogantyú adapter
• kilökőtüske
• biztonsági szíj
• 4mm imbuszkulcs
• használati utasítás
PRO-36 AD a legszűkebb helyekre is befér

magfúró
max 36mm

csigafúró
max 12mm
Weldon befogás

vágási mélység
max 30mm

lökethossz
39mm

sebesség
370rpm

teljesítmény
1020W

tömeg
9,5kg

FM 37982

A kiadványban megjelenített tartalom a B.L.Metál Hungária Kft. szerzői jogi oltalma alatt áll. Bármilyen felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött. Mindennemű jogosulatlan felhasználás jogi eljárást von maga után.

PRO-36 AD

370 rpm (230 V);
350 rpm (115 V)
1020 W
9.5 kg
36 mm
12 mm

Motor sebesség (terhelés alatt)
Teljesítmény
Tömeg
Max marási kapacitás
Max fúrási kapacitás
Max countersinking
Lökethossz

Ø 40 mm
Ø 39 mm

Max vágási mélység

30 mm (TCT)
20 mm (HSS)*

Bemeneti feszültség

1~110–120V, 50–60 Hz
1~220–240V, 50–60 Hz

MFSC (Mágneses mező alak vezérlés)
Mágneses szorítóerő

Kompakt kialakítás a korlátozott magasságú
területekhez. A levehető adagolókar (racsnis)
mindkét oldalról rögzíthető.

908 kgf (8900 N) /25mm, Ra=1,25/
90 x 180 x 38.5 mm;

Mágneses alap mérete
Min. munkadarab vastagság
Szerszámtartó
Termékkód 220–240 V, 50–60 Hz
Termékkód 110–120 V, 50–60 Hz

6 mm
19 mm (3/4”) Weldon
WRT-0521-10-20-01-0
WRT-0521-10-10-01-0

* 25 mm-ig az opcionális kiegészítővel (ZSP-0521-04-00-00-0)

Maximális marási teljesítmény 36mm-ig.

Opcionális kiegészítők:

• ZSP-0521-04-00-00-0
hosszított változat

Munkavégzés külső pozícióból.

• PJM-000003

hűtőfolyadék palack
fúvókával

Furatkészítés különféle szerszámokkal:
35 MM TCT

25 MM HSS

25 MM HSS

Weldon befogású
csigafúró

• normál

25 mm vágási mélység

20 mm vágási mélység

30 mm vágási mélység

Emelő fogantyú a könnyű szállításért.

• (opcionális) hosszú

• PLT-0378-15-00-00-0 kilökő tüske 6.34 x 74 mm
• PLT-0521-16-00-00-0 kilökő tüske 6.34 x 83 mm
• PLT-0521-11-00-00-0 kilökő tüske 7.98 x 85 mm
B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614
www.blm.hu, info@blm.hu

Praktikus műanyag koffer.

Az Ön PROMOTECH partnere

Az információk külön értesítés nélkül is változhatnak! 21.12
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PRO-36 AD műszaki paraméterek

