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• bardzo stabilne i precyzyjne prowadzenie z rolkami i prowadnicami
ze stali szlachetnej (tylko Drill-35S, 35V)
• bezobsługowe prowadzenie na rolkach z tworzywa sztucznego bez
prowadnic ze stali szlachetnej (Drill-35ES, 35EV i 35EES)
• stabilna stopa aluminiowa z opcjonalną możliwością mocowania
próżniowego (tylko Drill-35V, 35EV)
• bardzo wytrzymała i zwarta stopa stalowa, szczególnie użyteczna
w ciasnych miejscach (tylko Drill-35S, 35ES, 35EES)
• stopki uchylne zapobiegające przewróceniu się stojaka do przodu,
nawet z zamontowanym silnikiem (tylko Drill-35S, 35V, 35ES)
• płyta do szybkiej zmiany silnika z wałkiem mimośrodu i kierownicą
• montaż kierownicy posuwu z lewej lub prawej strony
• śruby stabilizujące do wypoziomowania
• zintegrowana poziomica do precyzyjnego montażu stojaka
• uchylne do ponad 45° bez stosowania dodatkowych narzędzi
• kółka transportowe w standardzie
• wszystkie zasadnicze elementy mocujące wykonane ze stali
szlachetnej

Drill-35V			
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Drill-35S Drill-35V Drill-35ES Drill-35EV Drill-35ES
300 / 3501
300 / 3501
max. średnica wiertła
[mm]
300 / 3501
uchylny do
[°]
ponad 45°
ponad 45°
ponad 45°
skok wiercenia
[mm]
580
580
580
wysokość
[mm]
950
950
950
ciężar
[kg]
14,5
13,0
13,5
11,5
12,5
stopa aluminiowa
x
x
stabilna stopa stalowa
x
x
x
rolki i listwy ze stali szlachetnej
x
x
prowadzenie na rolkach z tworz.
x
x
x
stopki uchylne
x
x
x
kółka transportowe
x
x
x
x
x
cena w komplecie z płytą do
[zł] 7860,00 7570,00 7160,00
6400,00
6690,00
szybkiej zmiany silnika
płyta dystansowa do Ø 350
[zł]
470,00
470,00
470,00
adapter próżniowy, uszczelka [zł]
810,00
810,00
-
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Drill-35ES

Podano ceny detaliczne netto za 1 szt. Do w/w cen doliczamy 23% VAT. Cennik ważny od 15.02.2016 r.

Profesjonalne stojaki do wiertnicy z prowadzeniem rolkowym o
doskonałej stabilności i o bardzo małym ciężarze, zaledwie ok. 13 kg!
Dostępny w 5 różnych wersjach, ze zwartą stopą stalową lub
aluminiową stopą próżniową!
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- z opcjonalną płytą dystansową

