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WIERTNICA DIAMENTOWA
2200W DDP202
Przy specjalistycznych pracach budowlanych i remontowych
polegających na wykonywaniu przewiertów o dużych średnicach,
przydatna okaże się Wiertnica Diamentowa DDP202.
To profesjonalne urządzenie budowlane, które dysponuje
mocą 2200 W i osiąga maksymalną prędkość obrotową
na poziomie 2600 obr/min. To pozwala na wydajną pracę
otwornicami diamentowymi o średnicy nawet do 202 mm.
Wiertnica Diamentowa DDP202 została wyposażona we
wrzeciono z podwójnym gwintem, czyli 1- 1/4 oraz 1/2 cala. Dzięki
temu możliwe jest pewne i bezpieczne mocowanie otwornic
diamentowych lub innych akcesoriów o różnych typach
uchwytów. Za bezpieczeństwo pracy odpowiada wyłącznik
przeciwporażeniowy i system elektronicznej stabilizacji.
Wiertnica Diamentowa DDP202 może być wykorzystywana
do pracy na mokro i sucho, a dodatkowo zawiera przyłącze do
odkurzacza.
Pozostałe parametry robocze warte uwagi to:
precyzyjna praca - maszyna wyposażona została w libelle do
ustawienia kąta nachylenia oraz dodatkowy uchwyt
regulacja obrotów - pokrętło do regulacji obrotów umieszczone
w wygodnym miejscu na obudowie umożliwia ustawienie
trzech biegów, a dodatkowa płynna regulacja przy włączniku
ułatwia dostosowanie prędkości obrotów do aktualnych
potrzeb;
niewielka waga - urządzenie waży niespełna 8 kilogramów,
dlatego możliwe jest wykonywanie wiercenia ręcznie.
Do zestawu dołączono klucze do odkręcania wiertła, podkładkę
ułatwiającą demontaż akcesoriów i komplet wymiennych
szczotek. Ponadto znalazły się tak również akcesoria BHP, czyli
okulary ochronne i stopery, oraz szybkozłączki do montowania
przyłączy wody i powietrza.

Dane techniczne
Index
Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Natężenie prądu
Maks. średnica wiercenia (przenośna)
Maks. średnica wiercenia z użyciem statywu

S-98600
2200 W
220-230 V
50/60 Hz
10 A
162 mm
202 mm
650/1300/2600
Prędkość obrotowa bez obciążenia na biegach 1/2/3
obr/min
Rozmiar gwintu wrzeciona
1-1/4”UNC & G1/2”
Średnica wiercenia (przenośna) na biegach 1/2/3
162/82/42
Średnica wiercenia używając statywu na biegu 1/2/3 202/102/62
Kompatybilny statyw
DRP202
Stopień ochrony
IP32
Klasa ochronności
I
Waga ok.
7,8 kg
Długość przewodu zasilającego
3m

3450.00 zł
cena netto

