
POWER The Way You Work With Metal
Pri podjetju Dolinšek-S vemo, da težka gradbena in proizvodna dela potrebujejo veliko moči.

Torej, ko delavci potrebujejo vrtalne stroje, ki zagotavljajo neprimerljivo zmogljivost, imamo orodja za pogon industrĳe z magnetno silo
našega novega dobavitelja Rotabroach UK.

Široka paleta magnetnih vrtalnikov ponuja rešitve za panoge, ki potrebujejo neustavljivo tehnologĳo za zahtevne naloge in zagotavljajo, da
bodo opravili še večji del pri težkih opravilih.

Vemo, da je treba številne naloge osrednjega vrtanja opraviti v utesnjenih okoljih, ki omejujejo višino, zato so bili naši prenosni magnetni
vrtalniki zasnovani za pogon skozi gradbene materiale v tesnih prostorih.

Ko so uporabniki sklenjeni za delo na zapletenih projektih privĳanja in vrtanja, naši magnetni vrtalniki zagotavljajo vrhunsko zmogljivost,
ki nikoli ne preneha.

Predstavljamo vam najmanjši vrtalnik z višino samo 179 mm, ki vam omogoča, da dosežete območja, ki
jih je težko vrtati!



ELEMENT 50 NIZEK PROFIL
• Največja zmogljivost nizkoprofilnega vrtalnika na trgu, z največjo zmogljivostjo 50 mm
• Premer reza in globina reza do 50 mm
• 1200 W motor s variabilno, 6-stopenjsko nastavitvĳo
• Tehnologĳa CutSmart – zasnovana za zaščito vašega motorja in rezila ter podaljša življenjsko dobo orodja
• Lahko se uporablja za pogrezenje do 30 mm*
• Notranji kabli so odstranili nevarnost poškodb in izpadov za vaš magdrill
• Zamenljiv ročaj za hitro sprostitev – omogoča upravljanje magnetnega svedra z obeh strani in izboljša dostopnost.
• Notranje hlajenje – ohranja vaš mag drill hladen in vam omogoča daljše vrtanje.

• Najmanjša velikost vrtalnika v paleti Element z višino samo 179 mm, ki vam omogoča, da dosežete območja, ki jih je težko
vrtati!

• Ta magnetni vrtalnik je izjemno majhen (514 mm) in uživa v najtežjih okoljih.
• Izjemno lahek za enostavno uporabo 11 kg

*zahteva podaljšek – RD32059

• Novi Rotabroach Element 50 Low Profile je naš najnovejši stroj, ki lahko spremeni način dela na mestu.

• Majhna višina, z zmogljivim motorjem in zmogljivostjo rezanja 50 mm, kot nalašč za omejene prostore in vsakodnevne zahteve
po vrtanju, tako da vam ni treba sklepati kompromisov.

• Številka modela: Element 50 Low Profile 1
/ Element 50 Low Profile 3

• Specifikacĳa motorja:_110V/1200W /
230V/1200W

• Razpon vrtljajev na minuto brez
obremenitve: 250-500RPMMax

• Kapaciteta rezanja lukenj: 50 x 50 mm:
Globina širine 1 mm / širina 9 mm : 100
mm / Dolžina: 329 mm

• Teža stroja: 11 kg

• Magnetna oprĳemljivost: 10000N

• Velikost magneta: 192 mm x 82 mm

• Varnostne lastnosti: Tehnologĳa
Cutsmart™ / Fiksni ščitnik / Magnetno
zaznavanje / Varnostni trak

Tehnologĳa Cutsmart™ - Zasnovan za vas, da
kar najbolje izkoristite svoj stroj in rezila, ima ‘CutSmart™’
lahko berljivo ploščo, ki označuje, kdaj vrtate s preveliko
silo, da se izognete neprimerni uporabi.

SPECIFIKACĲA Cena: 1.298,00€ + ddv


