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ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

RB-214/3 Vrtací Systém

Vlastnosti pohonné jednotky
• Rychloupínání vrtačky na stojan.
• Kontrolka přetížení (LED) poskytuje při vrtání vizuální přehled.
• Vnější vodní těsnění umožňuje snadnou výměnu.
• Výměnné uhlíky.
• Nucený chladicí systém pro použití v náročných podmínkách.
• Převodovka s integrovaným olejovým čerpadlem pro průběžné mazání.
• Transportní rukojeť na motoru.

Technické specifikace motoru
• Max. průměr vrtání 133⁄4" (350 mm) s vodním sběračem.
• Třírychlostní motor (320 / 500 / 1030 ot./min.), 3.500 W.
• Mechanická, elektrická a tepelná ochrana.
• Dlouhá elektrická šňůra s integrovanou ochranou uživatele.
• Hmotnost motoru: 301⁄4 lb. (13,7 kg).

Vlastnosti stojanu
• Masívní Al sloupek odolný proti zkroucení.
• Tuhá základní deska pro upevnění kotevními šrouby.
• Rozpěrný šroub na sloupku.
• Pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci.

Technické specifikace stojanu
• Max. rozsah použití 133⁄4" (350 mm).
• Max. hloubka posuvu: 22" (560 mm).
• Vrtací úhel až 45˚.
• Horizontální a vertikální vodováha a čtyři seřizovací šrouby pro kolmé vrtání.
• ukazatel středu vrtané díry pro přesné vrtání, ukazatel hloubky vrtané díry.
• Volitelné: základová deska pro upevnění podtlakem.
• Rozměry stojanu (d x š x v): 17" (430 mm) x 97⁄8" (250 mm) x 431⁄4" (1100 mm).
• Hmotnost stojanu: 371⁄2 lb. (17,0 kg).

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost Std.  
Balenílb. kg

35091 RB-214/3 RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada pro připevnění + klíče 681⁄4 31,0 1
35101 RB-214/3-C RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada pro připevnění + základová deska pro upevnění podtlakem, čerpadlo a 

vzduchová hadice + klíče
75 34,0 1

35111 RB-214/3 RB-214/3, pohon 115 V + stojan + sada pro připevnění + klíče 681⁄4 31,0 1

Příslušenství pro stojan RB 208

Katalogové  
č. Popis

Hmotnost Std.  
Balenílb. kg

68346 Základová deska pro upevnění podtlakem RB-214/3 (d x š x v): 133⁄8" (340 mm), 201⁄2" (520 mm), 11⁄2" (40 mm) 113⁄4 5,3 x

74526 Náhradní pryžové těsnění pro základovou desku pro upevnění podtlakem 1⁄4 0,1 1

84736 Kroužek sběrače vody for RB-214/3; Dodává se s upevňovací svěrkou a jedním pryžovým těsněním 5⁄8 0,3 1

84746 Pryžové těsnění pro kroužek sběrače vody RB-214/3 5⁄8 0,3 1


