מקדחה עם ממסרת גלגלי שיניים טבולה בשמן
דגם Z5030

נתונים טכניים כלליים:










כושר קדוח בפלדה…… 30…..………………………………...………......מ"מ.
קוטר קדח דפינה בכוש…… ……..…………..………………………….מורס .3
אורך מהלך הכוש 120...........................................................................מ"מ.
 6מהירויות יציאה בכוש ………… 75-1600…...…………………...…….סל"ד.
קוטר העמוד 115..................................................................................מ"מ.
מרווח בין מרכז הכוש לעמוד…………… 272.5.….………………….…....מ"מ.
מידות השולחן…… 540X540………...…..………...……………………..מ"מ.
הספק מנוע ראשי…………… 1.5…..…..……………………...………....כ"ס.
משקל נטו 320 .....................................................................................ק"ג.

אביזרים ואיפיונים כלולים:











תפסנית מקדחים.
אפשרות להטיית הראש לשני הצדדים ב .90º -
אפשרות לנעילת הכוש.
שולחן דפינה גדול במיוחד.
מפסק הפיכת כוון לכוש.
ממסרת גלגלי שיניים טבולה בשמן.
גלגלי שיניים מחוסמים ומושחזים.
עמוד חזק ויציב.
ידיות שינוי מהירות בחזית המקדחה.
משאבת שימון אוטומטית בגיר.

מקדחה עם ממסרת גלגלי שיניים טבולה בשמן
דגםZ5035

נתונים טכניים כלליים:
 כושר קדוח בפלדה……… 35…...…………………………...…...……......מ"מ.
 כושר קדוח בברזל 40…………..……...….…..........................................מ"מ.
 קדח דפינה בכוש…… ….…….………………………………..……….מורס . 4
 אורך מהלך הכוש 180...........................................................................מ"מ.
 9 מהירויות יציאה בכוש ………………… 104-1450………..………..….סל"ד.
 מרווח בין מרכז הכוש לעמוד…………… 350……...…..………...............מ"מ.
 מידות השולחן……………………………… 560X385…………………..מ"מ.
 הספק מנוע ראשי…………… 2…..……………………………………....כ"ס.
 משקל נטו 430 ....................................................................................ק"ג.
אביזרים ואיפיונים כלולים:
 מערכת הגש אוטומטי לקידוח .
 מערכת קירור מובנת בבסיס המכונה.
 מערכת תאורה.
 מפסק הפיכת כוון לכוש.
 מערכת תיברוז אוטומטית ) הפיכת כוון סיבוב(.
 מערכת  OVERLOADטרמו-מגנטית למנוע.
 מפסק חרום חשמלי.
 גלגלי שיניים מחוסמים ומושחזים.
 ידיות שינוי מהירות בחזית המקדחה.
 משאבת שימון אוטומטית בגוף הממסרה.

מקדחה מכרסמת עם ממסרת גלגלי שיניים טבולה בשמן

דגם ZX45

נתונים טכניים כלליים:















כושר קידוח ביציקת ברזל 40 .............................................................מ"מ.
כושר קידוח בפלדה קשה 32 Ø.............................................................מ"מ.
קוטר כרסום מצח ,מירבי 76 Ø.............................................................מ"מ.
קוטר כרסום אצבע ,מירבי 32 Ø............................................................מ"מ.
מידות השולחן 730 X 210..................................................................מ"מ.
מהלך השולחן בציר האורך 500...................................................... X -מ"מ.
מהלך השולחן בציר הרוחב 230..................................................... Y -מ"מ.
 6מהירויות יציאה בכוש 75 – 1600....................................................סל"ד.
קדח דפינה בכוש )מורס(.MT3...................................................................
אורך מהלך הכוש לקידוח 120.............................................................מ"מ.
מרווח מירבי בין השולחן לכוש 450......................................................מ"מ.
זווית הטיית הראש )שמאל ימין(.±90 º.........................................................
הספק המנוע הראשי 1.5 ...................................................................כ"ס.
משקל המכונה נטו 270 .....................................................................ק"ג.

אביזרים ואיפיונים כלולים:









Ø

מעצור עומק מיקרומטרי.
ידית קידמת קידוח עם שנתות.
מעמד בסיס עם ארון כלים.
מערכת קירור מובנית.
תפסנית מקדחים.
מתאם מורס לכרסום מצח.
מתאם מורס למקדח.
מערכת תאורה עם מוט גמיש.

