KBH 25-2 U
Dwubiegowa wiertarka do metalu do 25 mm

3 153,20 zł
Cena sugerowana netto (bez VAT)

Numer zamówienia: 7 271 03 61 00 0

Ręczna 2-biegowa uniwersalna wiertarka rdzeniowa do metalu
do wiercenia rdzeniowego i pełnego.
Nawet 6 razy szybsze tempo pracy dzięki innowacyjnej technice wiercenia.
Polega ona na nawierceniu wiertłem prowadzącym na głębokość 5 mm z
prędkością 1 600 obr./min, odłączeniu wiertła prowadzącego i następnie
automatycznym przełączeniu na prędkość obrotową 520 obr./min stanowiącą
optymalną prędkość cięcia dla wierteł rdzeniowych z węglika. Za pomocą wiertła
rdzeniowego z węglika o specjalnej geometrii ostrza można bez wysiłku wykonać
otwór o dowolnej średnicy.
Do wszystkich popularnych metali i powierzchni dzięki możliwości dopasowania
prędkości obrotowej do konkretnego zadania.
Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu momentowego sprzęgła
poślizgowego. Chroni użytkownika w razie przeciążenia poprzez odłączenie
strony napędzanej od strony napędzającej.
Mechaniczna przekładnia 2-biegowa o prędkości obrotowej 0-1 600 obr./min do
efektywnego wiercenia pełnego, bieg w prawo/lewo do gwintowania do M12.
** Sprzęgło poślizgowe sterowane momentem obrotowym.
Przełącznik kierunku obrotów.
Mocny silnik FEIN o wysokiej stabilności obrotów.
Elektroniczne zwiększanie obrotów.
Wybór prędkości obrotowej
Regulowana prędkością obrotową elektronika.
Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
Odporna na odkształcenia obudowa silnika w konstrukcji garnkowej.
Wiertła rdzeniowe z węglików spiekanych o optymalnej trwałości.
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.
Rozbudowany program akcesoriów.
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Dane techniczne

Pobór mocy
Moc użytkowa
Robocza prędkość obrotowa na 1
biegu
Robocza prędkość obrotowa na 2
biegu
Moment obrotowy przy maks. mocy
wyjściowej
Moment rozruchowy

Cena obejmuje:

1 200 W
680 W
0-520 obr/min
0-1 600 obr/min
50 Nm

25 mm

Ø wiercenia w stali nierdzewnej

25 mm

Ø wiercenia w stali, otwornica

30 mm
20 mm
80 mm

Maks. głębokość wiercenia otwornicy

4 mm

Gwintowanie

M 12

Wymiar kątowy
Uchwyt do wierteł koronowych

27 mm
QuickIN Plus

Kabel z wtyczką

4m

Ciężar wg EPTA

3,4 kg

Sieciowe

1 wiertło prowadzące
1 uchwyt dodatkowy
1 preparat do skrawania w sprayu
1 uchwyt szybkomocujący Ø 3-16 mm
1 plastikowa walizka na narzędzia

50** Nm

Ø wiercenia w stali, wiertło rdzeniowe

Ø wiercenia w aluminium, wiertło
rdzeniowe
Maks. głębokość wiercenia wiertła
koronowego

1 wiertarka rdzeniowa do metalu KBH 25-2 U
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