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Spínač motoru 

Spínač magnetu 

Přepínač směru otáček 

Podpůrná konzole trnu vřetena 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
* Klíč M8 x1
* Hex. klíč M2.5 x1 
* Hex. klíč M4 x1 
* Ochrana proti třískám x1 
* Nádoba chladící kapaliny x1 
* Bezpečnostní řetěz x1
* Vyřážecí klín x1
* Klíč M17 x1
 
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
* Nástavec pro sklíčidlo MT3 x1  
* Sklíčidlo do vrtačky 16mm (5/8") s kličkou x1
* MT3 závitové sklíčidla x1
* Příslušenství pro řezání závitů x1
* Řetězový svěrák na trubky x1
* Frézovací trn rychloupínací x1
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Možnost otočení a posunutí 
základny do hůře dostupných míst
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vlevo / vpravo
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MDS750/4
4-RYCHLOSTNÍ MAGNETICKÁ VRTAČKA MT3
A ZÁVITOŘEZ S VYSOKÝM VÝKONEM
A POSUVNOU ZÁKLADNOU

Magnetická vrtačka do těžkého provozu a vysokou zátěž  
pro jádrové vrtání Ø75 x 50mm, spirálové vrtání  
do 32 x 150mm, a řezání závitů do 25.4mm. MT3 se hodí 
také k mnoha dalším typům řezných nástrojů. Navíc má 
posuvnou základnu pro práci na hůře dostupných místech.

 Model     MDS750/4    
 Příkon    2000 W
 Napětí 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
 Otáčky volnoběžné / v zatížení 150 / 90 ot/min (1. rychlostní stupeň)
  200 / 120 ot/min (2. rychlostní stupeň)
 300 / 180 ot/min (3. rychlostní stupeň)
 380 / 230 ot/min (4. rychlostní stupeň)
 Max. průměr x hloubka jádrového vrtání 75 mm x 50 mm
 Max. průměr x hloubka vrtání s MT3 32 mm x 150 mm
 Max. průměr x hloubka vrtání s nástavcem pro sklíčidlo MT3 16 mm x 115 mm
 Max. průměr x hloubka řezání závitů 25.4 mm x 40 mm
 Upínací síla elektromagnetu    32,000 N
 Ochrana proti přetížení Ano
 Hmotnost 27 kg

ochrana proti přetížení nastavitelný 
směr otáček

MT3 velké pouzdro s kuželem  
a kleštiny do závitové hlavy

MT3 malé pouzdro s kuželem  
a kleštiny do závitové hlavy

Řezání závitů
(volitelné přís.)

MT3 vřeteno

Jedinečný průtok  
chladící kapaliny 
skrze vřeteno

Magnetická základna 
vysoce výkonný magnet

Nádoba chladící kapaliny

4-rychlostní převodovka  
pro použití široké škály fréz s poskytnutím 
maximálního točivého momentu.

Vrtání 
se sklíčidlem
Nástavec pro 
sklíčidlo MT3
a sklíčidlo, vrtáky
s válcovou stopkou 
(volitelné přís.)

Vrtání  
bez sklíčidla
MT3 vrtáky 
s kuželovou stopkou
(volitelné přís.) 


