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Wiertnica do betonu asfaltu
Husqvarna DMS240
Cena brutto

8 770,00 zł

Cena netto

7 130,08 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

965 17 36-03

Producent

HUSQVARNA

Opis produktu
Wiertnica ze statywem Husqvarna DMS240

nr katalogowy 965173603

DMS 240 marki Husqvarna to elektryczny silnik ze statywem, nadający się do szerokiego zakresu zastosowań. Jest
najmocniejszym spośród systemów do wiercenia ze statywem. Nadaje się idealnie do wiercenia w ścianach, posadzkach
i sufitach wiertłami koronowymi o średnicy do 250 mm. Statyw można łatwo odchylać, podpora tylna umożliwia niezawodne,
stabilne wiercenie pod kątem, dzięki czemu użytkownik oszczędza własne siły i czas wymagany do ustawienia maszyny.
System przeznaczony do wiercenia przepustów rur, kabli, kanałów wentylacyjnych i kanalizacyjnych, otworów pod barierki
i znaki drogowe. Wiertło koronowe nie znajduje się w zestawie.
Zalety
Optymalna prędkość obrotowa – wózek z przekładnią jedno i dwubiegową dla wydajnej pracy,
Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwiększa wydajność pracy i trwałość maszyny,
Statyw posiada kółka do transportu.
Zastosowanie
Wiercenie pod kątem – wiercenia otworów w bezstopniowych, regulowanych nachyleniach,
Bariery – wiercenie mniejszych otworów na słupki do montażu poręczy schodów lub płotów,
Nawierty pod kanały wentylacyjne i otwory do rur oraz kabli,
Wiercenie wielu otworów obok siebie, w celu wykonania otworów,
Wiercenie otworów odprowadzających wodę.
Maksymalna długość posuwu: 685 mm
Gwint wrzeciona: 1 ¼''
Moc akustyczna: 113 dB(A)
Napięcie: 230 [V] (jednofazowy)
Wysokość kolumny: 1000 mm
Zalecana maksymalna średnica wiertła: 250 mm
Typ silnika: Elektryczny
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Moc silnika: 2,4 kW / 3,3 KM
Obroty: 185 – 455/min
ciężar*: 25 kg
Komponent wiertnicy rdzeniowej: Komplet (napęd + statyw)
Mocowanie narzędzia (gwint zewnętrzny): 1 ¼''
Maksymalna średnica wiertła: 250 [mm]
Moc: 2,4 [kW]
Ciężar: 25 [kg]
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