Klopboormachine SB 13-XE
Sterke, universele 13mm-klopboor met ergonomische handgreep en eenvoudig schakelen van
normale stand naar slagstand
Voorkomt doordraaien van het gereedschap in
de boorkop
Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hardmetalen klembekken
Binnen enkele seconden kunnen defecte kabels
worden vervangen of langere kabels worden
aangesloten
Speciaal aansluitsysteem
Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging
Volmetalen planeetwielen
Traploze toerentalregeling
Elektronische snelheidsregelaar met stelwiel
Voorkomt onbedoeld omschakelen
2-standenschakelaar met vergrendeling op de buitenkant
van de behuizing.
Rechts/linksschakelaar boven op de behuizing
Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels
Extra vervangende koolborstels in de handgreep
Veilige grip, ook bij hoge momenten
Robuuste extra handgreep met diepteaanslag
Klemkraag komt overeen met Europese norm
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3 jaar garantie
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Nominale spanning
Min./max. frequentie
Beschermklasse

230 V AC
50/60 Hz
Beschermingsklasse II/beschermende
isolatie
750 W
375 W

Ingangsvermogen
Uitgaand vermogen
Onbelast toerental 1e/2e
0-1200/0-3400 t/min
versnelling min./max.
Aantal slagen
31500 t/min
Max. boordiameter in staal 13 mm


Boorhouderopname
Min./max. boorkopspanbereik
Lengte x hoogte
Machinegewicht
Kabellengte

Art.nr.
0702 322 0
0702 322 2

1/2 inch x 20 UNF
1-13 mm
335 x 207 mm
2,2 kg
4m

VE
1
1

Details/Applicatie/Toepassing

De rechts-links schakelaar aan de bovenzijde van de behuizing zorgt
door de optimale positie van de koolborstels voor een maximaal koppel
in beide draairichtingen en verlengt de levensduur van de koolborstels
aanzienlijk.

Leveringsomvang van art.nr. 0702 322 2
Benaming
Handle
Kofferinlay voor MASTER-machines
Systeemkoffer 8.4.2

Verwisselbare aansluitkabel: draai de kabelstekker naar links en
verwijder de kabel. Nieuwe kabel erin steken en vergrendelen door
rechtsom te draaien.

Art.nr.
0955 031 322
5581 011 000

Aantal
1
1
1
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##keep##

Aanvullende producten
Aansluitkabel 4 m
Aansluitkabel 10 m



Art.nr.
0702 690 002
0702 690 003

