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DR 350 T

Aluminiowy stojak wiertnicy diamentowej.
• Pochylanie (0 – 45°)

• Wyświetlacz kąta i głębokości wiercenia

• Płyta do szybkiego podłączania silnika 

• Jeden klucz do wszystkiego

• Dokładna regulacja prędkości posuwu

• Pionowa i pozioma poziomnica wodna

• Urządzenie centrujące wiercony otwór

• Śruby poziomujące

• Uchwyt posuwu 

• Uchwyt transportowy z możliwością zamocowania 

po obu stronach stojaka wiertnicy

• Kółka transportowe.

Dane techniczne
Maks. zdolność wiercenia koronką wiertniczą

z silnikiem Milwaukee 350 mm

Maks. skok z silnikiem Milwaukee 610 mm

Wysokość 1042 mm

Wymiary podstawy 391 x 523 mm

Ciężar 19,5 kg

Numer artykułu 4933 4006 00

Kod EAN 4002395 23401 1

DR 250 TV

Aluminiowy stojak wiertnicy diamentowej.
• Zintegrowana podstawa próżniowa (można stosować

z wykorzystaniem i bez wykorzystania podciśnienia)

• Pochylanie (0-45°)

• Wyświetlacz kąta i głębokości wiercenia

• Płyta do szybkiego podłączania silnika

• Jeden klucz do wszystkiego

• Dokładna regulacja prędkości posuwu

• Pionowa i pozioma poziomnica wodna

• Urządzenie centrujące wiercony otwór

• Śruby poziomujące

• Uchwyt posuwu z możliwością zamocowania po obu

stronach stojaka wiertnicy

• Uchwyt transportowy.

Dane techniczne
Maks. zdolność wiercenia koronką wiertniczą

z silnikiem Milwaukee 250 mm

Maks. skok z silnikiem Milwaukee 520 mm

Wysokość 834 mm

Wymiary podstawy 276 x 467 mm

Ciężar 10,0 kg

Numer artykułu 4933 4005 90

Kod EAN 4002395 23402 8

Płyta do szybkiego podłączania silnika:

Szybkie i łatwe mocowanie silnika do stojaka wiertnicy.

Wyposażenie standardowe:
Klucz sześciokątny 3/16˝, 
klucz sześciokątny 6 mm,
klucz 17 x 19, klucz 30 mm,
płyta do szybkiego podłączania
silnika, 4 śruby M 8 x 25 mm,
uchwyt posuwu, urządzenie
centrujące

Wyposażenie standardowe:
Klucz sześciokątny 3/16˝,
klucz sześciokątny 6 mm,
klucz 17 x 19, płyta do 
szybkiego podłączania silnika,
4 śruby M 8 x 25 mm, 
uchwyt posuwu, urządzenie
centrujące, gumowa 
uszczelka próżniowa
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