
Proteção corporal
baixo potencial de risco

Sistema patenteado
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Certified according to DIN EN ISO 9001:2015 
Technical changes excepted! Illustrations may vary!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
08309 Eibenstock

Phone: +49 37752 503-0
Fax: +49 37752 2019
Web: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

(com extensão de coluna)

www.jcd.com.pt

Perfuração diamantada em série

Perfuração de núcleo para a conexão da chaminé

Especificações

Altura de trabalho 250-1300 mm
Diâmetro do colar max. 60 mm
Peso 24.5 kg

Ref

Acessórios Extensão de coluna

Altura de trabalho até 2300 mm
Ref.

Acessórios Anel de redução

Ref. (as)

Ø 60 - Ø 43 mm 35824000

Ø 60 - Ø 46 mm

Ø 60 - Ø 53 mm

USAR:

– Perfuração sem fadiga e sem esforço

– Reduz ao mínimo o risco de acidentes
    Evita ferimentos nos pulsos em caso de bloqueio da perfuradora

– Para caroteadoras diamantadas EIBENSTOCK, bem como furadoras de percussão
    de vários fabricantes até 60 mm de diâmetro do colar

– Instalação sanitária, aquecimento e ventilação, eletricistas,
    engenharia civil, operadores de perfuração, aluguer de ferramentas

RECURSOS:

– Não provoca danos de montagem na parede ou chão
    como acontece com outos suportes de perfuração
– Tempos de configuração curtos, mesmo ao perfurar em altura
– Alta eficiência na perfuração em série na mesma altura
– Fácil e com economia de espaço para transportar
– Ajuste flexível e contínuo da altura de perfuração
    usando o avanço da manivela

– O bloqueio mecânico entre o carro e a coluna permite o
    abaixamento seguro da máquina, incluindo a broca e o núcleo da broca

* com o acessório extensor de coluna, que pode ver abaixo

Suporte de perfuração móvel para furar até 2,30 m de altura de trabalho*

https://www.jcd.com.pt



