mágnestalpas fúrógép

FM 37982

A PRO-62 mágnestalpas fúrógép 19mm-es Weldon szerszámtartóval TCT és HSS vágó- és fúró
szerszámokat használ, melyek gyűrű alakú hornyot vágnak a furat szélén és egy tömör magot
hagynak középen. Az erős motorral akár Ø65mm-es magfúróval 75mm vágási mélységgel is lehet
dolgozni. Karbantartást nem igénylő, kettős vezetőrudas sínvezető rendszer biztosítja a
zökkenőmentes működést.
Auto-Stop
ha a kefék
elhasználódtak

Tulajdonságok és előnyök

• 2 sebességes, nagy teljesítményű, nagy
teherbírású motor

• karbantartást nem igénylő sínvezető

kettős
vezetősín

rendszer a kettős vezetősínnek
köszönhetően

• csökkentett tömegű, innovatív intelligens
•
•
•

mágnes
merev kialakítás megnöveli a szerszám
élettartamát
mágneses mező alak vezérlés (MFSC)
maximális tartóerőt biztosít vékony
anyagokon
mágneses erő tapadás szabályozás (MPAC)
érzékeli az elektromágneses alap tapadási
erejét, és megvédi mind a gépet, mind a
kezelőt a túl vékony munkadarabon végzett
munkától

mágneses
mező alak
vezérlés

• energiatakarékos alap (ESB) teljesítményének
•

csak 50%-át használja fel, amikor a motor nem jár
a motor automatikusan leáll, ha a kefék
elhasználódtak (a motor újraindításához ki kell
cserélni a keféket)

• marás TCT vagy HSS marókkal
• nagyméretű hűtőfolyadék tartály

akár 65mm-es marási kapacitás

magfúró
max 65mm

Weldon szár
19mm

vágási mélység
75mm

energiatakarékos
alap

mágneses erő
tapadás
szabályozás

maximális vágási mélység 75mm

lökethossz
95mm

sebesség
160 rpm, 390 rpm

teljesítmény
1600 W

tömeg
17kg

Auto-stop
kopott kefék
esetén

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-62

PRO-62 műszaki paraméterek
160 rpm (gear I) 390 rpm (gear II)

Teljesítmény

Méretek

1600 W

Tömeg

17 kg

Max marási kapacitás

65 mm

Lökethossz

95 mm

Max vágási mélység

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

Feszültség
MFSC (Mágneses mező alak vezérlés)

igen

MPAC (Mágneses erő tapadás szabályzás)

igen

ESB (Energiatakarékos alap)

igen

Mágneses szorítóerő (25mm vastag
felület Ra = 1.25 érdesség)
Mágneses alap mérete

1122 kgf (11 000 N)
90 mm × 180 mm × 48 mm

Min. munkadarab vastagság
Szerszámtartó

8 mm (5/16”)
19 mm, Weldon

Termékkód 220–240 V, 50–60 Hz

WRT-0630-10-20-00-0

Termékkód 110–120 V, 50–60 Hz

WRT-0630-10-10-00-0

Készlet tartalma:

• fúrógép
• műanyag koffer
• hűtőrendszer
• fogantyú (3db)
• biztonsági szíj
• 4 mm imbuszkulcs
• használati utasítás

Opcionális kiegészítők:

Csőcsatlakozás DMP 251
80–250 mm átmérőhöz
Termékkód:
PDS-0110-03-00-01-0

Csőcsatlakozás DMP 501
150–500 mm átmérőhöz
Termékkód:
PDS-0111-03-00-01-0

B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614
www.blm.hu, info@blm.hu

Nyomáshűtő rendszer, 2 literes
Termékkód:
UKL-0440-16-00-00-0

Az Ön PROMOTECH partnere
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Motor sebesség (terhelés alatt)

