VRTACÍ ZAŘÍZENÍ / DRILLING MACHINE

Pro navrtávání otvorů od 3/4"
do 2" na plynovém potrubí
při provozním tlaku do 6 barů

Pracovní posuv: 8 cm
Ocelová konstrukce je chráněna proti korozi
dvojitým pozinkováním. Automatická kontrola síly
přítlaku při vrtání. Použitelné v libovolné poloze.
Celková délka 27 cm

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ
FOR DRILLING 3/4" TO 2" HOLES
ON GAS NETWORKS
OPERATING UP TO 6 bar
Steel construction protected
by double zinc coating.
Automatic drilling pressure control by
adjustable spring.
Working traverse: 8 cm.
Usable in any position.
Operating by ratched brace or by pneumatic or
hydraulic motor supplied as accessory.
Overall lenght: 27 cm.

DRILLING MACHINE
ART.

220
1

Kompaktní zařízení vhodné pro aplikaci ve stísněných prostorách, kde nelze použít jiné srovnatelné stroje. Dodává
se v transportním boxu s ráčnou a potřebným přislušenstvím a pilovými frézami typu A pro potrubí z oceli a tvárné
litiny.
A compact hand operated suitable for applications in small spaces where other comparable machines can't be
used. This compact machine can solve big problems. Supplied complete with a strong steel box, ratched brace and
tools, high speed steel hole saw cutters A Type for steel, cast and ductile.

Náhradní díly / SPARE PARTS
Sklíčidlo pro frézy od 3/4” do 1”1/4. / Mandrel for 3/4" up to 1.1/4" hole saw cutters.
Sklíčidlo pro frézy od 1”1/2 do 2”. / Mandrel for 1.1/2" up to 2" hole saw cutters.
Prodloužení 5 cm/ Extension 5 cm.
Pilová fréza typ AV pro ocel a litinu/ AV Type hole saw cutter for steel and cast iron.
GRC typ pilové frézy pro litinu s vnitřním cementováním/ GRC Type hole saw cutter for cast iron
with internal cement mortar.
Art. 106 PE typ pilové frézy pro plasty / PE Type hole saw cutter for polyethylene.
Art. 214 LX/CT typ pilové frézy pro litinu / LX/CT Type hole saw cutter for cast iron.
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