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W OFERCIE

ZBIORNIK NA WODĘ
Profesjonalna Hydronetka jest produktem niezbędnym przy prowadzeniu
wiercenia na mokro w warunkach placu budowy. Sprawdza się przede
wszystkim przy wykonywaniu przewiertów o znacznych średnicach, gdzie
woda pozwala na ograniczenie tarcia i generowania wysokiej temperatury.
Hydronetka STALCO z linii Perfect będzie przydatna przy pracy
wiertnicami wyposażonymi w koronki diamentowe lub wiertła. Niewielka
waga oraz dodatkowy pas do noszenia zapewniają wygodę w czasie pracy
i możliwość przytrzymania akcesorium na ramieniu. Wysokiej jakości
mosiężne szybkozłącze pozwala na pewny montaż węża do wiertnicy.
Do najbardziej istotnych cech sprzętu należą:
duży pojemnik na wodę - w nierdzewnym zbiorniku zmieści się nawet
do 10 litrów wody, która wystarczy do chłodzenia przy najtrudniejszych
przewiertach
znaczne ciśnienie robocze - za pomocą wbudowanego wentyla, złącza do
kompresora i zaworu upustowego można regulować ciśnienie robocze
w zakresie 1,7-3,8 bar. O aktualnym poziomie ciśnienia w zbiorniku
informuje manometr
trwałe akcesoria - zbiornik na wodę jest wyposażony w mosiężny układ
pneumatyczny i pojemnik ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość
i długą żywotność urządzenia
Dane techniczne

720.00 zł
cena netto

Index
Pojemność całkowita
Pojemność znamionowa
Ciśnienie robocze

S-98615
13 L
10 L
1,7-3,8 bar

ZESTAW DO KOTWIENIA
Zestaw do kotwienia statywów STALCO będzie niezbędny w czasie prac
wiertnicami i wykonywaniu otworów o znacznej średnicy.
Z pomocą tych profesjonalnych akcesoriów możliwe będzie przymocowanie
statywu bezpośrednio do podłoża. Dzięki temu wibracje wytwarzane w
czasie pracy wiertnicy nie spowodują zmiany kąta wiercenia lub wręcz
przewrócenia statywu.
Zestaw do kotwienia statywów zawiera śrubę M12 o długości 180 mm, a
także podkładki o sporej średnicy. Takie akcesoria wykonywane z dobrej
jakości materiału gwarantują pewne i bezpieczne mocowanie statywów
do nośnego podłoża. Dodatkowo po zakończeniu prac można bardzo
łatwo zdemontować cały zestaw do kotwienia statywów, pozostawiając
jedynie niewielki ślad na powierzchni.

125.00 zł
cena netto

Dane techniczne
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Rozmiar

S-98612
M12 x 180

