STROJE

Vrtací motor DME17DP
Jádrové vrtání až do Ø 200 mm

2stupňová převodovka
s přídavným příklepem
pro optimální vrtací výkon

Integrované odsávání prachu
pro čisté pracovní prostředí

Lze použít jako ručně
vedenou či vedenou
stojanovou vrtačku

DME17 je dvourychlostní vrtací
motor pro suché vrtání s vrtaným
průměrem až 200 mm. Motor
o výkonu 2,0 kW v kombinaci
s přídavným příklepem zvyšuje vrtací
výkon v armovaném betonu nebo
v jiných tvrdých materiálech. Zařízení
lze používat jako ruční či stojanovou
vrtačku. Díky kompaktní konstrukci,

nízké hmotnosti a integrovanému
systému odsávání prachu je jádrová
vrtačka uživatelsky velice přívětivá.
Zvláštností tohoto modelu je, že je
k dispozici ve třech rychlostních
verzích (standard, pomalu a rychle),
takže optimálně pokrývá nejrůznější
potřeby zákazníků.

STROJE

Systém a příslušenství
Technické údaje
Vrtací motor

DME17DP

DME17DP-L

Jmenovité napětí / frekvence

DME17DP-S

230 V / 50–60 Hz

Č. výrobku
Rozsah vrtaného průměru

11000001

11000002

11000003

30–180 mm

40–200 mm

30–120 mm

150 mm

180 mm

100 mm

Max. vrtaný průměr v armovaném betonu
Jmenovitý výkon

2,0 kW

Počty otáček
Frekvence rázů

700/1700 1/min

540/1200 1/min

900/1700 1/min

14000/34000 1/min

10800/24000 1/min

16200/30600 1/min

Chlazení motoru

vzduchové

Upínač nástrojů

1¼"

Operace

Ručně vedená / vedená stojanová vrtačka

Použití

suché

Elektronická pojistka proti přetížení

•

Mechanická pojistka proti přetížení

•

Upnutí stojanové vrtačky

upínací krček 60 mm

Rozměry a hmotnost
Délka

510 mm

Šířka

110 mm

Výška

160 mm

Hmotnost

5 kg

Systém a příslušenství
Systém a příslušenství

Příslušenství

11000002

Vrtací motor DME17DP-L

10985334

Středicí hrot 250–350 mm

10990100

Vrtací stojan DRU160 pro suché vrtání

10984446

Středicí hrot 450 mm

10995437

Středění vrtací korunky pro DRU160
10994032

Adaptér 1¼" > M16

10995087

Deska adaptéru s upínacím krčkem
ModulDrill™

10983964

Odsávací nástavec M16

10983845

Středicí hrot 140 mm

10986189

Středicí hrot 233 mm

10986190

Pásový klíč

497322

Ostřicí destička

980304

Sekáč 300 × 25 mm

34215616

Brusné zrno pro suché vrtání

