
Promoție valabilă până la data de 28 Februarie 2018, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. 

• Fierăstrău cu bandă metalică cu braț pivotant.
• Două trepte de viteză reglabile din potențiometru.
• Manometru pentru control simplu și exact al tensionării benzii de fierăstrău
• Limitator automat de oprire (oprire automată a fierăstrăului după terminarea operațiilor de tăiere).
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.
• Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile și perie pentru așchii.
• Viteză de coborâre reglabilă continuu, printr-un cilindru hidraulic și un buton de reglare a avansului.
• Menghină cu acțiune rapidă reglabilă cu ajutorul manivelei. Asigură o prindere rapidă a piesei de lucru.
• Reglarea unghiului de tăiere prin rotirea brațului fierăstrăului până la 60°.

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1
Capacitate maximă de tăiere (mm)

0° Ø 225
235 x 150

45° Ø 155
210 x 155

60° Ø 90
120 x 90

Informații generale
Viteză bandă 
fierăstrău (m/min) 45 / 90

Dimensiune 
bandă (mm) 2480 x 27 x 0.9

Unghi de tăiere 0° - 60°
Greutate netă (kg) 185

Fierăstrău cu bandă metalică - S 275N

Volumul livrării:
postament mobil, limitator de material, 
sistem de răcire, bandă fierăstrău.

MG.3300260PROMO

2002€ 1469€



Promoție valabilă până la data de 28 Februarie 2018, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. 

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.1 / 1.5
Diametre maxime de găurire-frezare (mm)
Oțel 32 
Găurire continuă în oțel 28 
Frezare 63 
Frezare cu freză deget 28 
Suport arbore
Fixare suport arbore MK 4
Cursa de găurire (mm) 120 
Deschidere braț (mm) 275 
Cap găurire-frezare
Rotație cap ± 60°
Turații (rotații / minut) 95 - 3200
Trepte de viteză 2 x 6
Masa transversală
Lungime masă (mm) 800 
Lățime masă (mm) 240 
Dimensiune canal T (mm) / 
distanța (mm) 14  / 63 

Curse
Cursa X (mm) 450 
Cursa Y (mm) 195 
Cursa Z (mm) 430 
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1100 
Lățime (mm) 850 
Înălțime (mm) 1150 
Greutate netă (kg) 320

• Construcție solidă, turnată.
• Rigle în V pentru reglarea jocului, ghidaje în coadă de 

rândunică.
• 12 trepte de turație selectabile, motor în două trepte.
• Sens de rotație stânga / dreapta.
• Capul de găurire-frezare înclinabil până la 60°.
• Buton de oprire de urgență, limitator de adâncime.
• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu 

microîntrerupător oferind protecție maximă pentru 
utilizator împotriva șpanului la turații mari.

• Panou de control cu buton oprire de urgență și selector 
sens de rotație.

• Schimbarea turației se face prin acționarea selectorului 
de turație de pe fața panoului.

• Reglarea avansului pinolei se face prin maneta în stea 
cuplând din poziția avans manual grosier în poziția 
avans manual fin.

• Masa transversală, solidă și precisă, cu canale T și rigle 
în V pentru reglarea jocului. Dotată cu 3 roți de mână 
pentru reglarea poziției și limitatori de cursă, reglabili.

Modul de filetare: motorul 
pornește automat în funcție de 
setarea stabilită.

Se modifică automat sensul de 
rotație, imediat ce adâncimea 
presetată este atinsă.

Reglarea avansului pinolei se 
face prin maneta în stea cuplând 
din poziția avans manual grosier 
în poziția avans manual fin .

Mașină de frezat - MB 4

MG.3338450PROMO

2337€ 1749€



Promoție valabilă până la data de 28 Februarie 2018, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. 

• Funcționare silențioasă datorată fuliilor din aluminiu și 
transmisiei prin curea dințată (de la B 23 Pro).

• Masă de lucru de precizie cu canale radiale în formă T.
• Pârghia de antrenare este dintr-o bucată, realizată din 

aluminiu turnat sub presiune, cu mâner.
• Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
• Placă de bază solidă, dimensionată generos, cu nervuri 

la partea din spate.
• Cremalieră pentru reglarea verticală a mesei pentru 

găurire. 

• Precizia garantată la concentricitate sub 0.02 mm 
măsurată la manșonul de antrenare a arborelui.

• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 
înălțime cu întrerupător de siguranță.

• Întrerupător de siguranță ușor de manevrat conform IP 
54 cu declanșare la tensiune joasă și întrerupător de 
oprire în caz de avarie.

• Masă de lucru înclinabilă la ± 45° și rotativă 360°.
• Motoare electrice puternice și silențioase.
• Construcție compactă a întregului utilaj.
• Limitator la adâncimea de găurire.

Mașini de găurit - B17PRO / B23PRO / B26PRO / B33PRO

Model B 17 PRO B 23 PRO B 26 PRO B 33 PRO
Racordare electrică
Tensiune (V) 230 400 400 400
Putere (W) 500 750 750 1100
Diametre de găurire (Ø mm)
Oțel 16 25 25 30
Continuu în oțel 12 20 20 25
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 152 180 210 254
Fixare suport arbore MK 2 MK 2 MK 3 MK 4
Cursa de găurire (mm) 65 80 85 120
Turații
Turație ax (rotații/minut) 500 - 2520 200 - 2440 200 - 2440 120 - 1810
Trepte de viteză 5 12 12 9
Masă de găurire (mm)
Dimensiune masă L x l 235 x 220 280 x 245 330 x 290 475 x 425
Lățime canal T 12 12 14 14
Distanță ax - masă (max.) 325 425 720 695
Suprafață de lucru L x l 220 x 230 240 x 250 385 x 260 410 x 325
Distanța ax - talpă (max.) 530 618 1230 1180
Dimensiuni 
Diametru montant (mm) 60 73 80 92
L x l x H (mm) 565 x 275 x 840 615 x 330 x 1015 670 x 355 x 1640 755 x 440 x 1705
Greutate netă (kg) 36.5 58 82 135

Volumul livrării:
adaptor conic MK - B16, mandrină 
rapidă 1-16 mm B16, 2 piulițe “T”.

MG.3300260PROMO

344€ 259€
B 17 PRO

449€
B 26 PRO

MG.3003233PROMO

521€

MG.3003263PROMO

586€

MG.3003333PROMO

875€

399€
B 23 PRO

649€
B 33 PRO



Promoție valabilă până la data de 28 Februarie 2018, în limita stocului disponibil. Prețurile nu conțin TVA. 

Fierăstrău cu bandă metalică - S 181G

Sistem de răcire livrat standard. 
Integrat in postament. Capacitatea 
rezervorului de 11 litri.

Ghidaj bandă cu rulmenți cu bile pentru 
o funcționare remarcabilă a benzii și 
tăieri de precizie. Perie pentru așchii.

Menghină cu fălcile reglabile de la 
0° la 45° pentru tăierea în unghi.

• Fierăstrău cu transmisie prin reductor, 3 trepte de viteză.
• Funcționare silențioasă.
• Scală lizibilă pentru reglarea unghiului.
• Reglarea unghiului de tăiere până la 45° prin rotirea brațului fierăstrăului.
• Limitator automat de oprire (oprire automată a fierăstrăului după terminarea operațiilor de tăiere).
• Viteză de coborâre reglabilă continuu, printr-un cilindru hidraulic și un buton de reglare a avansului.
• Cu sistem de răcire și postament mobil, incluse în livrarea standard.

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 0.75
Capacitate maximă de tăiere (mm)

0° 180
180x240 / 50x300

45° Ø 110
170 x 110

Informații generale
Viteză bandă fi-
erăstrău (m / min) 45 / 67 / 77

Dimensiune bandă 
(mm) 2362 x 19 x 0.9

Unghi de tăiere 0° - 45°
Dimensiuni
Lungime (mm) 1200
Lățime (mm) 450
Inălțimea cu brațul 
închis/deschis (mm) 1060 / 1600

Greutate netă (kg) 130

Volumul livrării:
postament mobil, limitator de material, 
sistem de răcire.Fierăstrău cu transmisie prin 

reductor, 3 trepte de viteză.

MG.3300182PROMO

1332€ 1039€


