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variável  ajustável  no  pescoço  
de  aperto

Características  das  brocas  diamantadas

engrenagens  de  metal

Consertar

Arranque  suave*

Indicação  de  sobrecarga*

Padrão para acessórios
disponíveis  comercialmente

Cabo  de  canteiro  de
obras  PUR*

Desligamento  por  temperatura*

Desligamento  por  sobrecarga*

botão  de  bloqueio

Proteção  do  operador

alça  auxiliar

Embreagem  de  segurança  mecânica*

motor

poderoso,  durável

Extração  de  poeira*/ com  uma  longa  vida  útil

Eletrônica

*  não  em  todos  os  modelos
controle  de  velocidade  constante*

integrado

abastecimento  de  água*

porta-ferramentas

Proteção  contra avaria

variedade

Exibição  de  serviço*

para  forte

Com uma ampla gama de diferentes máquinas de perfuração diamantada, a EIBENSTOCK oferece
soluções coordenadas para perfuração entre 3,5 e 450 mm.
A abrangente gama de máquinas,
suportes de perfuração e acessórios não convence apenas instaladores e
Eletricistas, mas também outros artesãos ao redor da construção.
A série PowerLine é um conceito de máquina especialmente adaptado para
perfuração em série e uso contínuo em engenharia estrutural e civil.
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consumo  de  energia

FIM  712  P

velocidade  nominal

voltagem  nominal

700  W  

230  V  ~  

0-8.000  rpm  

11.000  rpmvelocidade  ociosa

03015000

Especificações  técnicas

Escopo  de  entrega

33

O  especialista  rápido  
até  Ø  18  mm

–  Furos  cegos  e  passantes  para  conexões  de  encaixe,  bem  como  em  

lápides  e  bancadas

–  Regulador  de  abastecimento  de  água  –  ON/OFF,  stepless

Aplicativo:

grés  porcelânico,  vidro,  concreto

–  Anéis  de  vedação  do  eixo  facilmente  substituíveis  
–  de  fácil  manutenção

-  Peso  leve,  design  ergonômico  -  bom

–  Ladrilhadores,  pedreiros  e  empresas  de  instalação

Conjunto  inicial:  auxiliar  de  perfuração  com  gabarito  de  perfuração,  mangueira  

de  água  com  acoplamento  Gardena,  brocas  cheias  de  6/8  mm,  pedra  de  amolar

-  orifícios  para  cavilhas

regulagem  de  volume

–  Auxiliar  de  perfuração  (acessórios)

-  Alta  concentricidade

Características:

–  Interruptor  eletrônico  –  mudança  de  velocidade  infinitamente  variável

manuseio

–  Perfuração  com  água  em  pedra  natural,  azulejo,  cerâmica,  porcelana,

–  Abastecimento  de  água  integrado

–  Eixo  de  aço  inoxidável

diâmetro  máximo  de  perfuração

porta-ferramentas

na caixa  incl.  batente  de profundidade,
 chave  de  boca  dupla  SW  13/17

Peso                                                         2,6  kg

diâmetro  do  colar

Ref.

M  12  ×  1,5  externo

43  mm

Brocas  de  núcleo  18  mm
brocas  12mm

Caroteadora p/ broca de diamante molhada

END  712  P

1
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Z

material

brocas  molhadas  de  diamante

Tanque  de  pressão  de  água  de  

3583A000

35811000

eu

35812000

35910000

M

KLM

k

3583A000

3583A000

Auxiliar  de  perfuração  com

brocas  molhadas  de  diamante

modelo  de  perfuração

Comprimento  60mm,
diâmetro  6-18mm

modelo  de  perfuração

Comprimento 60 mm,
  diâmetro 3,5-12 mm

para  pedra  natural,

modelo  de  perfuração

Pedra  de  amolar
200  x  100  x  50  mm

para betão,  telhas

plástico  de  5  l,  incl.  mangueira  de  4,0  m  com

conexão  Gardena

grés  porcelânico

Comprimento  150mm,
 diâmetro  6-12mm

10  l  de  metal,  incluindo  mangueira  de  3,5  m

com  conexão  Gardena

Brocas  molhadas  de  diamante

para  perfuração  molhada

Auxiliar  de  perfuração  com

Auxiliar  de  perfuração  com

para  betão,  telhas
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Perfuradora de broca  de  diamante molhada

  ACESSÓRIOS
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