
6.17

1-1/4"

10 mm

350 mm

FŰRÉSZELÉS ÉS FÚRÁS

RB-214/3 fúrórendszer

Motor jellemzők
• A gép gyorsműködésű csatlakoztatása az állványhoz.
• A túlterhelésjelző (LED) fúrás közben vizuális visszacsatolást ad.
• Külső, könnyen cserélhető víztömítés.
• Cserélhető kefék.
• Motorhűtő rendszer nagy igénybevételű alkalmazáshoz.
• Sebességváltó integrált olajszivattyúval a folyamatos kenéshez.
• Fogantyú a motoron.

Motor műszaki jellemzői
• Max. kapacitás: max. 133⁄4" (350 mm) vízgyűjtővel.
• 3.500 W-os motor, három sebesség (320 / 500 / 1030 1/min).
• Mechanikus, villamos és hővédelem.
• Hosszú csatlakozó kábel integrált felhasználói védelemmel (PRCD).
• Motor tömege: 301⁄4 font (13,7 kg).

Állvány jellemzői
• Nagy teherbírású, csavarásnak ellenálló alumínium oszlop.
• Erős alap horgonyos rögzítéshez.
• Mennyezeti emelő az oszlop tetején.
• Kerekek az optimális mozgathatósághoz.

Állvány műszaki jellemzői
• Max. kapacitás 133⁄4" (350 mm).
• Max. előtolási mélység: 22" (560 mm).
• Fúrási szög: 45°-ig.
• Vízszintes és függőleges vízmérték és négy beállító csavar a merőleges fúráshoz.
• Furatközpont jelző a pontos fúráshoz, mélységjelző.
• Opcionális: vákuum párna.
• Állvány méretei (H x Sz x M): 17" (430 mm) x 97⁄8" (250 mm) x 431⁄4" (1100 mm).
• Állvány tömege: 371⁄2 lb. (17,0 kg).

Kat. sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg Std.  

Csomagfont kg
35091 RB-214/3 RB-214/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok 681⁄4 31,0 1
35101 RB-214/3-C RB-214/3, 230 V motor + állvány + horgonyzó készlet + vákuum párna, szivattyú és légtömlő + csavarkulcsok 75 34,0 1
35111 RB-214/3 RB-214/3, 115 V motor + állvány + horgonyzó készlet + csavarkulcsok 681⁄4 31,0 1

Tartozékok az RB 208 állványhoz

Kat. sz. Megnevezés
Tömeg Std.  

Csomagfont kg
68346 Vákuum párna az RB-214/3-hoz (H x Sz x M): 133⁄8" (340 mm), 201⁄2" (520 mm), 11⁄2" (40 mm) 113⁄4 5,3 x

74526 Tartalék gumi a vákuum párnához 1⁄4 0,1 1

84736 Vízgyűjtő gyűrű az RB-214/3-hoz; rögzítő bilinccsel és 1 gumitömítéssel szállítva 5⁄8 0,3 1

84746 Gumitömítés az RB-214/3 vízgyűjtő gyűrűhöz 5⁄8 0,3 1


