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630 Watt 1-toerige boormachine

Kenmerken

Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste  duurzaamheid  ■

en stabiliteit

FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen ■

Elektronisch regelbaar toerental ■

Rechts-/linksregeling ■

Ergonomische handgreep met Softgrip voor prettiger werken ■

Gemakkelijk toegankelijke koolborstels ■

DE 10 RX  Art. nr. 4933 4092 11

Standaard toebehoren

4 m snoer, 10 mm metalen snelspanboorhouder

Opgenomen vermogen 630 W

Max. boor Ø in staal  10 mm

Max. boor Ø in aluminium / hout 13 / 30 mm

Statisch blokkeermoment 21 Nm

Belast toerental 0 – 1500 omw/min

Spanbereik boorhouder S 1,0 – 10 mm

Gewicht 1,6 kg
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Magnetische boorstandaard

Kenmerken

Hoge magneetkracht ■

Gemakkelijk te bedienen schakelpaneel ■

Hendel kan aan zowel de linker- als rechterzijde worden  ■

 gemonteerd

Geïntegreerde veiligheidsband ■

MD 38 Compact  Art. nr. 4270 50

 Max. boorcapaciteit (met freeskronen) 38 mm

 Max. boordiepte (met freeskronen) 50 mm

 Max. boorcapaciteit (met spiraalboren) 13 mm

Motorvermogen 1050 W

Statisch blokkeermoment 100 Nm

 Magneetkracht 10400 N

 Onbelast toerental 450 omw/min 

 Belast toerental 320 omw/min 

Gewicht 12,0 kg
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Standaard toebehoren

 Standaard 19 mm freesdoorn,  veilig heidsband, sleutels

Magnetische boorstandaard

Kenmerken

1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie  ■

 reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm 

door 50 mm dik staal te boren

Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikke lingen in de  ■

elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan 

alle veiligheidseisen

MDE 42  Art. nr. 4933 3808 32

 Max. boorcapaciteit (met freeskronen) 42 mm

 Max. boordiepte (met freeskronen) 50 mm

 Max. boorcapaciteit (met spiraalboren) 16 mm

Motorvermogen 1200 W

Statisch blokkeermoment 85 Nm

 Magneetkracht 10000 N

 Onbelast toerental 300 – 640 omw/min 

 Belast toerental 170 – 330 omw/min 

Gewicht 11,5 kg
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Standaard toebehoren

 Instelbare beschermkap, veiligheidsketting met haak, snijolie, sleutels, transportkoffer

Magnetische boorstandaard

Kenmerken

Hoge nauwkeurigheid door conusopname (morse -conus 3)  ■

en gemakkelijk aan te passen om kernboren direct dan wel via 

een boorhoudersysteem te plaatsen

Krachtige magneetvoet oefent een kracht uit van twee ton,  ■

waardoor veiligheid en stabiliteit zijn verzekerd

Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijk toegankelijke  ■

bediening

MD 4-85  Art. nr. 4933 3808 50

 Max. boorcapaciteit (met freeskronen) 85 mm

 Max. boordiepte (met freeskronen) 50 mm

 Max. boorcapaciteit (met spiraalboren) 32 mm

Motorvermogen 1050 W

Statisch blokkeermoment > 200 Nm

 Magneetkracht                  18000 N

 Onbelast toerental             220 / 260 / 350 / 420 omw/min

 Belast toerental                 115 / 160 / 190 / 260 omw/min

Gewicht 28,0 kg

Standaard toebehoren

I nstelbare beschermkap, veiligheidsketting met haak, snijolie,  sleutels, transportkoffer


