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ST50
2-RYCHLOSTNÍ MAGNETICKÁ VRTAČKA  
S NASTAVITELNÝM ZDVIHEM, POSUVNOU 
ZÁKLADNOU A PLYNULOU REGULACÍ OT.

Všestranná vrtačka pro jádrové vrtání do Ø50 x 50mm, 
spirálové vrtání do Ø20 x 150mm, a řezání závitů do M20. 
MT2 vřeteno umožňuje upnutí různých typů řezných nástrojů.
Posuvná a otočná základna pro přístup do hůře přístupných míst.
Plynulá regulace otáček dokonalejší volbu řezné rychlosti.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
* Sklíčidlo pro jádrové vrtáky x1
* Vyřážecí klín x1
* Klíč M8 x1
* Hex. klíč M2.5 x1
* Hex. klíč M4 x1  
* Hex. klíč M5 x1  
* Nádoba chladící kapaliny x1
* Ochrana proti třískám x1
* Bezpečnostní řetěz x1
* Nástavec pro sklíčidlo x1
* Univerzální závit. sklíčidlo x1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
* Sklíčidlo do vrtačky 13mm (1/2") s kličkou x1

MT2 vřeteno

Podpůrná konzole trnu vřetena 

Upnutí více nástrojů 
jako jsou vrtáky do 
20mm, výstružníky, 
výhrubníky atd.

Elektronický regulátor otáček pro 
optimalizovanou řeznou rychlost

Jedinečný průtok  
chladící kapaliny skrze vřeteno

Výkonný 1100 W motor  
s chytrou elektronikou

265mm

Vestavěný systém 
chladící kapaliny

Přepínač směru 
otáček

Plynule uchopení  
závitů od M6 do M20

Uchopení vrtáků 
do 20 mm

Jádrové vrtáky  
do 50 x 50mm
(volitelné přís.)
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 Model     ST50
 Příkon 1100 W
 Napětí 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 
 Otáčky volnoběžné / v zatížení 150~300 / 90~180 ot/min (1. rychlostní stupeň)

225~450  / 135~270 ot/min (2. rychlostní stupeň)
 Max. průměr x hloubka jádrového vrtání 50 mm x 50 mm
 Max. průměr x hloubka vrtání s MT2 20 mm x 150 mm
 Max. průměr x hloubka vrtání bez MT2 20 mm x 110 mm
 Max. průměr x hloubka řezání závitů M20 x 40 mm
 Upínací síla elektromagnetu 17,000 N
 Ochrana proti přetížení a Soft-Start Ano

 Hmotnost 16.4 kg

ochrana proti přetížení nast. otáčky nastavitelný 
směr otáček

Univerzální sklíčidlo 
na řezání závitů

Standardní sklíčidlo 
na vrtání

Přepínač rychlosti  
pro použití široké škály nástrojů.

Možnost otočení a posunutí základny
do hůře dostupných míst

vpřed / vzad (15 mm)
vlevo / vpravo (150)


