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Mașini de găurit

Mașini de găurit robuste cu curele - Seria D: D17 Pro / D17 Pro Vario / D23 Pro / D23 Pro Vario / D26 Pro / D33 Pro

Precizia garantată la concentricitate sub 
0.02 mm măsurată la manșonul de antrenare 
a arborelui.
Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil 
în înălțime cu întrerupător de siguranță.
Display digital pentru adâncime.

Funcționare silențioasă datorată fuliilor din 
aluminiu și a transmisiei prin curea dințată 
(de la D 23 Pro).
Transmisie mai bună a puterii datorită curelei 
trapezoidale dințate.
Apărătoare curea trapezoidală cu 
întrerupător de siguranță.D26 Pro D33 ProD23 Pro

Model D 17 PRO (230V) D 23 Pro (230 V) D 23 Pro (400 V) D 26 Pro (400 V) D 33 Pro (400 V)
Cod articol MG.3003010 MG.3003015 MG.3003020 MG.3003030 MG.3003040
€/buc 415.00 573.00 582.00 648.00 899.00
Modele Vario cu turație variabilă continuu D 17 Pro Vario - D 23 Pro Vario - -
Cod articol MG.3003055 - MG.3003060 - -
€/buc 461.00 - 648.00 - -

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 400 400 400
Putere (W) 500 750 750 750 1100
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 16 25 25 25 30
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 12 20 20 20 25
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 152 180 180 210 254
Fixare suport arbore MK 2 MK 2 MK 2 MK 3 MK 4
Cursa de găurire (mm) 65 80 80 85 120
Turații
Turație ax (rpm) 500 - 2520 200 - 2440 200 - 2440 200 - 2440 120 - 1810
Trepte de viteză 5 12 12 12 9
Turație ax Vario (rpm) 600 - 2500 - 600 - 2500 - -
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 235 x 220 280 x 245 280 x 245 330 x 290 mm 475 x 425
Dimensiune canal T - lățime (mm) 12 12 12 14 14
Înclinare / rotație masă ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360° ± 45° / 360°
Distanță ax - masă (max.) (mm) 325 425 425 720 695
Suprafață de lucru L x l (mm) 220 x 230 240 x 250 240 x 250 385 x 260 410 x 325
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 530 618 618 1230 1180
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 60 73 73 80 92
Lungime x lățime x înălțime (mm) 565 x 275 x 840 615 x 330 x 1015 615 x 330 x 1015 670 x 355 x 1640 755 x 440 x 1705
Greutate netă (kg) 36.5 58 63.5 85 132

Volumul livrării adaptor conic MK 2 - B 16 adaptor conic
MK 3 - B 16

adaptor conic
MK 4 - B 16

mandrină rapidă (1 - 16 mm) B16, 2 piulițe “T”

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

• Limitator de adâncime.
• Masă de lucru de precizie cu canale diagonale 

în formă T.
• Masă de lucru înclinabilă la ± 45° și rotativă 360° și 

reglabilă pe înălțime.
• Pârghia de antrenare este dintr-o bucată, realizată din 

aluminiu turnat sub presiune, cu mâner.

• Modelele la 400 volți au suplimentar rotație dreapta / 
stânga.

• Placă de bază solidă, dimensionată generos, cunervuri 
la partea din spate.

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

• Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
• Motoare electrice puternice și silențioase.
• Modelele Vario cu turație variabilă continuu - o singură 

treaptă de viteză.
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Mașini de găurit

Mașini de găurit de banc cu viteză variabilă - Seria DX: DX 13V / DX 15V / DX 17V

Model DX 13 V DX 15 V DX 17 V
Cod articol MG.3020150 MG.3020155 MG.3020170
€/buc 1040.00 1188.00 1886.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230
Putere (W) 850 850 1000
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 13 15 16
Diametru de găurire continuu în oțel (Ø mm) 11 12 13
Suport arbore
Deschidere braț (mm) 235 235 235
Fixare suport arbore B 16 MK 2 B 16
Cursa de găurire (mm) 60 60 60
Turații
Turație ax Vario (rpm) 1000 - 3000 1000 - 3000 50 - 4000
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) - 290 x 290 290 x 290
Dimensiune canal T - lățime (mm) - 10 14
Distanță ax - masă (max.) (mm) - 98 - 375 98 - 375
Suprafață de lucru talpă L x l (mm) 290 x 270 290 x 280 290 x 280
Distanța mandrină - talpă (max.) (mm) 92 - 297 290 - 355 92 - 385
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 60 60 60
Lungime x lățime x înălțime (mm) 517 x 325 x 895 481 x 475 x 980 425 x 475 x 980
Greutate netă (kg) 51 66 73
Volumul livrării Mandrină rapidă 1-13

Accesorii opționale €/buc. Cod articol
Postament MG.3353000

• Fuliile din aluminiu pentru o transmisie maximă a forței.
• Întrerupător de siguranță ușor de manevrat cu 

declanșare la tensiune joasă și întrerupător de oprire în 
caz de avarie.

• Ax de găurire cu rulmenți de precizie, cu bile.
• Precizia garantată la concentricitate sub 

0.03 mm măsurată la manșonul de antrenare a 
arborelui.

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

• Display de comandă tip “Touch”.
• Masă de lucru de precizie cu canale paralele 

în formă T.
• Masă de lucru reglabilă pe înălțime (DX 15V, DX 17V)
• Limitator de adâncime.
• Modelul DX 17V: cu display OLED, mod de filetare, 

invertor Siemens, funcție origine (zero), contor pentru 
număr de piese, semnalează acustic în momentul 
atingerii adâncimii de găurire stabilite.

Modelul DX 17V
În timpul găuriri și al filetării va seta 
în mod automat viteza sculei după ce 
utilizatorul a introdus ca parametrii 
diametrul de găurire și materialul.

Display-ul OLED afișează:
• turația
• adâncimea de găurire (setată și 

curentă)
• contorul pentru număr de piese
• selectarea sculei și a mărimii acesteia.

Accesoriu opțional - postament
800 x 340 x 420 mm.

DX 15 V DX 17 V

DX 13 V
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Mașini de găurit cu angrenaje și sistem de filetare - DH 35G

Model DH 35 G
Cod articol MG.3034250
€/buc. 3781.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Pompă de răcire (W) 40
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 35
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 26

Filetare în oțel M 24
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 285
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 125
Turații
Turație ax (rpm) 75 - 2000
Trepte de viteză 8
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 400 x 420
Dimensiune canal T - lățime (mm) 14
Distanță ax - masă, max. (mm) 65 - 800
Rotație masă ±90°
Încărcare masă, max. (kg) 200
Suprafața de lucru talpă L x l (mm) 420 x 659
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1217
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 725 x 450 x 2175
Greutate netă (kg) 350
Volumul livrării: 
Mandrină rapidă 1-16, Adaptor conic MK4 - B16

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Cutie de viteze închisă în baie de ulei.
• Prevăzute cu mod de lucru filetare.
• Întrerupător de protecție a motorului și 

întrerupător general blocabil.
• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 

înălțime cu întrerupător de siguranță. 

• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil cu 
scală milimetrică.

• Display de comandă tip “Touch”.
• Lampă integrată în capul mașinii.
• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 

rigiditate și stabilitate
• Masa de găurire masivă, reglabilă în înălțime cu 

cremalieră, cu canale radiale. Rotație +/- 90°.

• Echipament de răcire cu rezervor integrat în placa 
de bază. Filtru de șpan.

• Placa de bază poate fi utilizată pentru piese de 
lucru foarte înalte cu masa de lucru rotită pe o 
parte solidă cu suprafață precisă prelucrată.

• Avans pinolă electric 0.05 - 0.15 mm/rotație.

Echipament de răcire cu rezervor integrat în 
placa de bază. Filtru de șpan.

Avans electric al pinolei.
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Mașini de găurit cu angrenaje și sistem de filetare - Seria DH: DH 45G / DH 45V

Model DH 45 G
Cod articol MG.3034255
€/buc. 5178.00
Model Vario DH 45 V
Cod articol MG.3034262
€/buc. 7472.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Pompă de răcire (W) 40
Diametru de găurire
Diametru de găurire în oțel (Ø mm) 40
Diametru de găurire continuu 
în oțel (Ø mm) 35

Filetare în oțel M 35
Suport arbore
Cursa de găurire (mm) 350
Fixare suport arbore MK 4
Deschidere braț (mm) 170
Turații
Turație ax (rpm) 90 - 1520
Trepte de viteză 8
Turații Vario
Turație ax (rpm) 30 - 2430
Trepte de viteză 4
Masă de găurire
Dimensiune masă L x l  (mm) 530 x 530
Dimensiune canal T - lățime (mm) 16
Distanță ax - masă, max. (mm) 130 - 725
Rotație masă ±90°
Încărcare masă, max. (kg) 250
Suprafața de lucru L x l (mm) 435 x 480
Distanța ax - talpă (max.) (mm) 1210
Dimensiuni 
Diametru montant (Ø mm) 115
Lungime x lățime x înălțime (mm) 850 x 480 x 2195
Greutate netă (kg) 550
Volumul livrării: 
Mandrină rapidă 1-16, Adaptor conic MK4 - B16

• Construcție solidă din fontă, pentru sarcini grele.
• Cutie de viteze închisă în baie de ulei.
• Prevăzute cu mod de lucru filetare.
• Întrerupător de protecție a motorului și 

întrerupător general blocabil.
• Ecran protecție, dimensionat generos, reglabil în 

înălțime cu întrerupător de siguranță. 
 

• Limitator de adâncime pentru găurire, reglabil cu 
scală milimetrică.

• Display de comandă tip “Touch”.
• Lampă integrată în capul mașinii.
• Montant turnat cu perete gros pentru o mai bună 

rigiditate și stabilitate
• Masa de găurire masivă, reglabilă în înălțime cu 

cremalieră, cu canale radiale. Rotație +/- 90°. 

• Echipament de răcire cu rezervor integrat în placa 
de bază. Filtru de șpan.

• Placa de bază poate fi utilizată pentru piese de 
lucru foarte înalte cu masa de lucru rotită pe o 
parte solidă cu suprafață precisă prelucrată.

• Avans pinolă 0.1 - 0.2 mm/rotație.
• DH 45 G cu avans mecanic al pinolei.
• DH 45 V cu avans electromecanic al pinolei și 

motor cu turație variabilă continuu.

DH 45 V
În timpul găuriri și al filetării va seta 
în mod automat viteza sculei după ce 
utilizatorul a introdus ca parametrii 
diametrul de găurire și materialul.

Display-ul OLED afișează:
• turația
• adâncimea de găurire (setată și curentă)
• contorul pentru număr de piese
• selectarea sculei și a mărimii acesteia.

DH 45 G

DH 45 V
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Mașini de frezat

Mașini de frezat cu turație variabilă - Seria MH: MH 20 V / MH 22 V / MH 22 VD
MH 20 V cu masă transversală mai lungă
MH 22 VD cu masă transversală lungă și display 
digital de poziționare DRO5.

• Avansul arborilor, reglabil, fără joc.
• Montantul solid și cu execuție de precizie cu 

ghidaj V în coada de rândunică. Reglabil pe toate 
cele 3 axe.

• Filtru EMC (pentru a proteja părțile electronice 
sensibile împotriva fluctuațiilor de curent ale 
rețelei).

• Ghidajele sunt rectificate și prevăzute cu canale 
de  ungere.

• Mașinile sunt echipate cu rulmenți radiali 
cu role conice în capetele axelor, ce permite 
reglarea fără joc. 
 
 

• Mecanisme electrice interne la 24 de volți în loc 
de 230 volți (potențial risc).

• Sens de rotație stânga / dreapta.
• Capul de găurire poate fi înclinat la ± 90°, ceea 

ce permite operațiuni de găurire și frezare la 
orice poziție unghiulară.

• Ecran de protecție reglabil în înălțime, cu 
microîntrerupător ce oferă protecție maximă 
utilizatorului împotriva așchiilor și părților care se 
desprind la viteze mari.

• Lampa mașinii integrată în capul mașinii.
• Display pentru cursa pinolei cu precizie de 0.01 

mm. Poate afișa în mm sau inch.
• Gamă largă de turații, variabil continuu, de la 100 

până la 3000 rot/min, sens de rotație dreapta - 
stânga. 
 
 

• Turația și adâncimea sunt afișate pe display.
• Precizie la concentricitate sub 0.015 mm, care se 

măsoară în pinola de găurire, datorită rulmenților 
cu role conice.

• Scala de măsurare lungime înglobată în masa 
transversală.

• Masa transversală, solidă și precisă, cu canale T 
- transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată cu 
limitatoare mecanice, reglabile. 

• Montant - Z și Axa - X: 
locaș realizat la o lățime de 9 mm pentru 
asamblarea ulterioară a benzilor magnetice prin 
simpla lor lipire 
 
Montant - Z: 
partea din spate cu alezaj, în acest fel este ușor 
să se aplice ulei pe arborele trapezoidal sau să 
se greseze arborele cu bile de recirculare

MH 22 VD Vario cu 
display digital de 
poziționare DRO5

Model fără display MH 20 V MH 22 V
Cod articol MG.3338115 MG.3338135
€/buc 1449.00 1889.00

Model cu display - MH 22 VD
Cod articol - MG.3338136
€/buc - 2488.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230
Putere (W) 750 950
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 16 20
Diametru de găurire continuu în oțel 12 16
Diametru maxim cu cap frezare 52 52
Diametru frezare cu freză deget max. 20 20
Suport arbore
Fixare suport arbore MK 2 BT 20
Cursa de găurire (mm) 50 50
Deschidere braț (mm) 170 170
Cap găurire-frezare
Rotație cap ± 90° ± 90°
Turații (rpm)  100 - 3000  100 - 3000
Trepte de viteză (reglabile electronic) 2 2
Masa transversală
Lungime masă (mm) 500 700
Lățime masă (mm) 180 180
Dimensiune canal T (mm) 
/ distanța (mm) 12 / 63 12 / 63

Încarcare maximă (kg) 50 50
Curse
Cursa axa X (mm) 280 480
Cursa axa Y (mm) 175 175
Cursa axa Z (mm) 210 370
Dimensiuni 
L x l x H (mm) 750 x 650 x 820 945 x 650 x 950
Greutate netă (kg) 94 120

Accesorii opționale
Descriere € / buc. Cod articol
Dorn de fixare MK2 / M10 / B16 6.24 MG.3050670
Postament, L x l x H (mm): 340 x 420 x 800 150.00 MG.3353000
Tavă pentru șpan, L x l x H (mm): 720 x 470 x 30 26.30 MG.3352999

Accesorii opționale
Postament - MG.3353000
Tavă pentru șpan - MG.3353299

MH 22V / MH 22VD 
dotate cu sistem rapid de înlocuire BT20 x 45°
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• Construcție solidă, turnată.
• Turație reglabilă continuu.
• Precizie înaltă la concentricitate datorită rulmenților 

cu role conice, sub 0.015 mm, măsurată în pinolă.
• Cap înclinabil ±60°.
• Avans manual fin.
• Ghidaj solid în coadă de rândunică realizând 

stabilitate mare și precizie optimă.
• Opțional postament solid, pentru stabilitate și lucrul 

fără vibrații.
• Limitator adâncime de găurire.
• Mod de lucru filetare.
• 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. Cu display digital pentru 
afișarea turației. Potențiometru pentru turație.

Indicator digital de adâncime: 
afișare în mm sau inch.

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

Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată și 
ghidaj solid în coadă de rândunică.
 

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile și scală pentru 
măsurarea lungimii. 
 
MH 35V - cu turație variabilă continuu. 

Accesorii opționale
Descriere € / buc. Cod articol
Avans universal masă V 99 407.00 MG.3352022
Kit asamblare Opti V 99 - axa X 53.40 MG.3352036
Postament, L x l x H: 650 x 550 x 750 mm 361.00 MG.3353014

Mașini de frezat - Seria HM: MH 35G / MH 35V

Model MH 35G
Cod articol MG.3338165
€/buc 3687.00

Model Vario MH 35V
Cod articol MG.3338170
€/buc 3887.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Diametru de găurire-frezare
Diametru de găurire în oțel (mm) 32 
Diametru de găurire continuu în oțel (mm) 28 
Diametru maxim cu cap frezare (mm) 80 
Diametru frezare cu freza deget max. (mm) 28 
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 90 
Fixare suport arbore BT 30
Deschidere braț (mm) 215
Prindere tijă M16
Cap găurire-frezare
Rotirea capului ± 60°
Turații (rpm) 220 - 3100
Număr de trepte 2 x 6
Turații Vario (rpm) 50 - 3260
Număr de trepte Vario 6, reglabile electronic
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 750 x 210 
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 12 / 63
Distanța masa transversală - arbore 440
Curse
Cursa axa X (mm) 450
Cursa axa Y (mm) 200
Cursa axa Z (mm) 460
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime  (mm) 1030 x 850 x 1340
Greutate netă (kg) 316

Setare pentru adâncime de găurire sau filetare.
Mașina va comuta automat sensul de rotație.

Dotate cu sistem rapid de înlocuire BT30 x 45°

Accesoriu opțional:
Postament - MG.3353014
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• Construcție solidă, turnată.
• Turație reglabilă continuu.
• Precizie înaltă la concentricitate datorită rulmenților 

cu role conice, sub 0.015 mm, măsurată în pinolă.
• Cap înclinabil ±30°.
• Avans manual fin.
• Ghidaj solid în coadă de rândunică realizând 

stabilitate mare și precizie optimă.
• Opțional postament solid, pentru stabilitate și lucrul 

fără vibrații.
• Limitator adâncime de găurire.
• Mod de lucru filetare.
• 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. Cu display digital pentru 
afișarea turației. Potențiometru pentru turație.

Indicator digital de adâncime: 
afișare în mm sau inch.

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

Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată și 
ghidaj solid în coadă de rândunică.
 
Capul de frezare poate fi poziționat pe axa Z electric.

Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile și scală pentru 
măsurarea lungimii. 
 
MH 50V - cu turație variabilă continuu. 

Accesorii opționale
Descriere € / buc. Cod articol
Avans universal masă V 99 407.00 MG.3352022
Kit asamblare Opti V 99 - axa X 53.40 MG.3352036
Postament, L x l x H: 750 x 750 x 730 mm 587.00 MG.3353015

Mașini de frezat - Seria HM: MH 50G / MH 50V

Model MH 50G
Cod articol MG.3338180
€/buc 5185.00

Model Vario MH 50V
Cod articol MG.3338185
€/buc 5385.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 2.2
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 38
Diametru de găurire continuu în oțel 32
Diametru maxim cu cap frezare 80
Diametru frezare cu freza deget max. 32
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 115
Fixare suport arbore BT 40
Deschidere braț (mm) 260
Prindere tijă M16
Cap găurire-frezare
Rotirea capului ± 30°
Turații (rpm) 225 - 3260
Număr de trepte 2 x 6
Turații Vario (rpm) 50 - 3260
Număr de trepte Vario 6, reglabile electronic
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 850 x 240 
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 18 / 80
Distanța masa transversală - arbore 545
Curse
Cursa axa X (mm) 520
Cursa axa Y (mm) 260
Cursa axa Z (mm) 460 manual / 385 automat
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime  (mm) 1210 x 1020 x 1645
Greutate netă (kg) 525

Setare pentru adâncime de găurire sau filetare.
Mașina va comuta automat sensul de rotație.

Dotate cu sistem rapid de înlocuire BT40 x 45°

Accesoriu opțional:
Postament - MG.3353015
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Mașină de frezat - MT 50E
• Dotată cu avans automat pentru axele X și Y.
• Capul de găurire-frezare înclinabil ± 45°.
• Rotație stânga / dreapta.
• Avansul pinolei se face acționând mânerul 

în stea.
• Montant cu stabilitate mare și precizie ridicată 

și ghidaj solid în coadă de rândunică.

• Dotată cu sistem de răcire.
• Lampă de lucru integrată în capul mașinii.
• Panoul de control permite schimbarea 

sensului de rotație.
• Mod de lucru filetare.

Model MT 50E
Cod articol MG.3336010
€/buc 5985.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 1.5
Pompă agent răcire (W) 40
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 30
Diametru de găurire continuu în oțel 25
Diametru maxim cu cap frezare 63
Diametru frezare cu freza deget max. 25
Arbore
Fixare suport arbore SK40
Cursa (mm) 120
Deschidere braț (mm) 250 - 650
Turație arbore (rpm) 115 - 1750
Număr de trepte 8
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1000 x 240
Dimensiune canal T (mm) / distanța (mm) 14 / 50
Capacitatea max. de încărcare (kg) 150
Curse
Axa X - automat (mm) 500
Axa X - manual (mm) 580
Axa Y - automat (mm) 150
Axa Y - manual (mm) 230
Axa Z - manual (mm) 400
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1360
Lățime (mm) 1150
Înălțime (mm) 2080
Greutate netă (kg) 760

Volumul livrării: Mandrină Ø3 - 16mm / B18.
Adaptoare ISO 40 / B18, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2.
Sistem de răcire. Lampa mașinii.

Sistem de răcire integrat.

Avans automat pentru axele X și Y.

• Ecran de protecție reglabil pe înălțime, cu 
microîntrerupător, oferind protecție maximă pentru 
utilizator împotriva șpanului la turații mari.

• Masa de lucru solidă și precisă, cu canale T - 
transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată cu limitatoare 
mecanice, reglabile și scală pentru măsurarea lungimii.
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Mașini de frezat

Mașină de frezat - MT 60
• Model solid, compact, realizat din fontă de 

calitate care asigură un înalt grad de absorbție 
a vibrațiilor.

• Avansul pinolei se face acționând mânerul în 
stea sau roata de mână cu avans fin.

• Pentru frezare în poziție verticală cu 
posibilitatea de găurire inclinată.

• Mișcarea pe axa X poate fi făcută cu roata de 
mână sau prin intermediul avansului automat.

• Pentru frezare în poziție orizontală, cu freze tip 
disc, se face un sprijin lateral, stabil, al axului 
de frezare.

• Reglarea capului de frezare: capul de frezare 
poate fi rotit la 180°.

Sistem de răcire în dotare standard.
 
Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 
T - transversale, reglabilă.
Dotată cu limitatoare mecanice, reglabile.

Capul de găurire-frezare înclinabil ± 90°.

Reglarea poziției capului de frezare: capul 
poate fi deplasat înainte și înapoi.

Lampa mașină în dotare standard cu LED. 

Model MT 60
Cod articol MG.3336090
€/buc 10590.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere (kW) 5
Pompă agent răcire (W) 40
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 30
Diametru de găurire continuu în oțel 25
Diametru maxim cu cap frezare 100
Diametru frezare cu freza deget max. 25
Arbore vertical
Putere motor de acționare (kW) 2.2
Fixare suport arbore ISO 40
Cursa (mm) 120
Deschidere braț (mm) 220 - 600
Turație arbore (rotații / minut) 90 - 2000
Număr de trepte 8
Arbore orizontal
Putere motor de acționare (kW) 2.2
Fixare suport arbore ISO 40
Deschidere braț (mm) 35 - 370
Turație arbore (rotații / minut) 40 - 1300
Număr de trepte 9
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1270 x 280
Dimensiune canal T (mm)
/ distanța (mm) 14 / 50

Capacitatea max. de încărcare (kg) 150
Curse
Axa X - automat (mm) 750
Axa X - manual (mm) 680
Axa Y - manual (mm) 230
Axa Z - manual (mm) 360
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1580
Lățime (mm) 1450
Înălțime (mm) 2150
Greutate netă (kg) 900

Panoul de comandă
cu afișaj digital de poziție 

• panou de comandă integrat
• afișaj digital de poziție 

DPA 2000, integrat
• se poate roti în jurul axei 

proprii

Poziția orizontală de frezare
• pentru aplicații în poziția 

orizontală de frezare cu 
sprijin stabil 

• cuțite de frezare tip disc
• lagăr de alunecare reglabil 

în poziția de frezare 
orizontală

Avans masă automat 
pe axa X.

Volumul livrării: Mandrină Ø 3 - 16mm / B18.
Adaptoare ISO 40 / B18, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2.
Sistem de răcire. Lampa mașinii. 
Display digital de poziție - 3 axe.
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Mașini de frezat

Accesorii opționale
Descriere € / buc. Cod articol
Dorn de fixare pentru mandrină, ISO 40 / B16 31.70 MG.3352070
Avans universal masă Opti V 250 - Axa Y 466.00 MG.3352025
Manopera asamblare V 250 149.00 MG.9000489
Sistem pneumatic de fixare scule, ISO 40 759.00 MG.3352394
Manoperă asamblare ISO 40 250.00 MG.9000490

Accesoriu opțional
Avans universal masă V 
250 pentru axa Y. Montaj 
vertical cu reglare continuă 
variabilă a turației (avans 
rapid - tensiune 230 V) 
MG.3352025

Display digital
de poziție DPA 21

Mașini de frezat multifuncționale profesionale - Seria MF Vario: MF 2V / MF 4V

Model MF 2V MF 4V
Cod articol  MG.3336030 MG.3336050
€/buc 13977.00 17673.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 2.2 3
Pompă agent răcire (W) 100 100
Diametru de găurire-frezare (mm)
Diametru de găurire în oțel 24 32 
Diametru de găurire continuu în oțel 20 28 
Diametru maxim cu cap frezare 76 100 
Diametru frezare cu freza deget max. 18 20 
Suport arbore
Cursa pinolei (mm) 127 127 
Fixare suport arbore ISO 40 ISO 40
Deschidere braț (mm) 213 - 533 200 - 680 
Cap găurire-frezare
Turații (rotații / minut) 10 - 5100 9 - 6750
Trepte de turație (reglabile electronic) 6 8
Înclinarea capului ± 45° ± 45°
Avansul automat al pinolei (mm/rotație) 0.04 / 0.08 / 0.15 0.04 / 0.08 / 0.15
Masa transversală
Lungime x lățime masă (mm) 1244 x 230 1370 x 254 
Încărcarea maximă (kg) 230 275
Dimensiune canal T(mm) / distanța(mm) 16 /63 16 /63
Distanța ax-masă transversală (mm) 57 - 463 40 - 446 
Curse
Cursa X (mm) 800 (automat) 930 (automat)
Cursa Y (mm) 305 (manual) 400 (manual)
Cursa Z (mm) 406 (manual) 406 (automat)
Dimensiuni 
Lungime (mm) 1400x1450x2150 1500x1450x2200
Greutate netă (kg) 950 1150

Accesoriu opțional
Sistem pneumatic de 
fixare scule, ISO 40 cu 
timp scurt de schimbare, o 
operare cu o singură sculă 
și vacuumare puternică. 
MG.3352394

• Model solid realizat din fontă Meehanite de înaltă 
calitate.

• Ghidaje rectangulare solide pentru axa Z.
• Toate axele cu ghidaje reglabile  în coadă de 

rândunică.
• Precizia înaltă la concentricitate datorită 

rulmenților cu role conice, sub 0.01 mm, măsurată 
în pinola axului.

• Avans automat pinolă.
• Întrerupător principal cu întrerupător protecție 

motor, sens rotație dreapta/stânga, buton oprire 
de urgență în caz de avarie.

• Echipament răcire livrat standard. 
 

• Display digital de poziție, pivotabil: cu rigle optice 
pentru cele trei axe, MF 2V / MF 4V.

• Gamă largă de turații, variabil continuu, cu 
convertizor de frecvență “Made in Germany”.

Cap găurire - frezare înclinabil la ± 45° cu o 
deschidere braț de 215-533 mm (MF 2) 
și 200-680 mm (MF 4).

Limitator adâncime găurire reglabil , cu scală 
milimetrică.

Ecran protecție reglabil în înălțime.
 
Masa transversală, solidă și precisă, cu canale 

T - transversale, reglabilă, cu 3 manete. Dotată 
cu limitatoare mecanice, reglabile și scală pentru 
măsurarea lungimii.

Axa X (MF2 / MF4) cu avans automat masă, livrat 
standard. Avans rapid cu turație continuu variabilă. 
Sens de rotație dreapta/stânga.

Axa Y - (MF2 / MF4) cu avans manual.

Axa Z - MF2 - avans manual / MF4 - avans 
automat.
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Strunguri

• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8.
• Cutie de avansuri cu acționare rapidă, de tip închis, cu roți dințate 

și axe călite și rectificate funcționând în baie de ulei pe rulmenți de precizie.
• Manetele de selecție pentru comutarea turațiilor de avans sunt dispuse 

eficient.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, întrerupator 

principal blocabil.
• Schimbare sens dreapta / stânga de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Limitator de cursă de siguranță cu deschiderea contactului.

• Cablurile de energie unite într-o conductă.
• Lubrifiere centralizată a căruciorului strungului.
• Protecție șurub conducator.
• Lampă cu LED.
• Frână mecanică a axului principal.
• Sistem electric cu componente Siemens.
• Portcuțit cu schimbare rapidă SWH 9.

Display digital de poziționare DPA 21 cu rigle optice, cu rată de eroare redusă. 
Are priză proprie; pornirea-oprirea se face din comutatorul principal.

Strunguri - Seria TH: TH 6620D / TH 6630D

Conducta de cabluri
cablurile de energie unite într-o conductă

Rezervorul lichidului de răcire
rezervor lichid de răcire cu vizor și separator 
golire, curățare și umplere facilă 

Cărucior
• execuție de precizie
• capul se poate roti la 360˚
• axele și roțile dințate 

rulează în baie de ulei
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului

K 10
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Strunguri - Seria TH: TH 6620D / TH 6630D

Mașini de frezatStrunguri

Model TH 6620 D TH 6630 D
Cod articol MG.3462210 MG.3462220
€/buc 27351.00 30633.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 10.0 10.0
Pompă agent răcire (W) 150 150
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 330 330
Distanța intre vârfuri 2050 3050
Diametru de strunjire deasupra batiului 660 660
Diametru de strunjire deasupra saniei 440 440
Diametru strunjire fără punte batiu 900 900
Lungime punte batiului demontabilă 250 250
Lațime batiu 400 400
Înălțime scaun portcuțit 32 32
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 16 trepte 25 - 1600 25 - 1600
Păpușă fixă
Ax conic MK 7 MK 7
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8 Camlock Nr. 8
Alezaj arbore (Ø mm) 105 105
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 230 230
Cursă sanie transversală (mm) 368 368
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 25 trepte (mm / rotație) 0.044 - 1.48 0.044 - 1.48
Avans transversal - 25 trepte (mm / rotație) 0.022 - 0.74 0.022 - 0.74
Pas - Metric - 54 pași (mm / rotație) 0.45 - 120 0.45 - 120
Pas - Inch - 60 pași (filet / 1”) 80 - 7/16 80 - 7/16
Filet trapezoidal - 42 pași diametrali (mm / rotație) 7/8 - 160 7/8 - 160
Filet modular - 46 pași modulari (mm / rotație) 0.25 - 60 0.25 - 60
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 5 MK 5
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 235 235
Dimensiuni 
Lungime (mm) 3650 4650
Lățime x înălțime (mm) 1500 x 1785 1500 x 1785
Greutate netă (kg) 3345 3730

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

(Pentru universale consultați capitolul 4)
• Lunetă de trecere până la 150 mm.
• Lunetă mobilă de trecere până la 130 mm.
• Display digital de poziționare DPA 21 cu 

rigle optice.

• Reducție MK7 - MK5.
• Vârf de centrare MK5.
• Cap portcuțit cu acțiune rapidă SWH 9-D.
• Portcuțit 41 x 180 tip D pentru cuțit pătrat.
• Set de roți dințate de schimb.

Avans rapid
• butonul și maneta de selectare 

activează avansul rapid pentru 
direcția longitudinală 

• eficientizează operarea
• nu opriți mașina dacă limitatorul de 

cursă este retras.

K 10

Cărucior
• execuție de precizie
• capul se poate roti la 360˚
• axele și roțile dințate 

rulează în baie de ulei
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 

 
 

Frâna motorului electric
• oprire de urgență rapidă 
• în timpul operării standard 

oprire rapidă fără rotire

Universalul strungului
• precis
• poate lucra la turații ridicate
• concentricitate înaltă și repetabilitate
 

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ± 13 mm 

pentru strunjirea conică 
• pinola păpușii mobile și roata 

de manevră manuală cu cadran gradat 
reglabil de precizie 

• manivelă pentru modificarea poziției
• are doua trepte reglabile 

de 1/4 sau 1/1 pe rotație
 

Batiu și postament
• fabricate din fontă 

de înaltă calitate Meehanite
• turnate dintr-o bucată

Arborele principal
• călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• rulează pe trei rulmenți de precizie 

cu role conice 
• funcționare silențioasă, angrenajele 

arborelui principal călite și rectificate
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Strunguri

Strunguri - Seria TH: TH 8020D / TH 8030D

• Ușor de utilizat; reduce considerabil timpii de lucru.
• De înaltă precizie și rată de erori redusă.
• Tastatură bine amplasată.
• Afișaj cu protecție anti-orbire.
• Tastatură protejată la stropirea cu apă.
• Memorarea datelor in caz de intrerupere a curentului.
• Carcasa din aluminiu de înaltă calitate.
• Rezoluție selectabilă pentru freze și strunguri.

K 10

• Ghidaje călite și rectificate.
• Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8.
• Cutie de avansuri cu acționare rapidă, de tip închis, cu roți dințate 

și axe călite și rectificate funcționând în baie de ulei pe rulmenți de precizie.
• Manetele de selecție pentru comutarea turațiilor de avans sunt dispuse 

eficient.
• Buton de oprire de urgență, întrerupator protecție motor, întrerupator 

principal blocabil.
• Schimbare sens dreapta / stânga de pe căruciorul strungului, 

prin axul de indexare.
• Limitator de cursă de siguranță cu deschiderea contactului.

• Cablurile de energie unite într-o conductă.
• Lubrifiere centralizată a căruciorului strungului.
• Protecție șurub conducator.
• Lampă cu LED.
• Frână mecanică a axului principal.
• Sistem electric cu componente Siemens.
• Portcuțit cu schimbare rapidă SWH 9.

Display digital de poziționare DPA 21 cu rigle optice, cu rată de eroare redusă. 
Are priză proprie; pornirea-oprirea se face din comutatorul principal.

Conducta de cabluri
cablurile de energie unite într-o conductă

Rezervorul lichidului de răcire
rezervor lichid de răcire cu vizor și separator 
golire, curățare și umplere facilă 
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Strunguri - Seria TH: TH 8020D / TH 8030D

Mașini de frezatStrunguri

Model TH 8020 D TH 8030 D
Cod articol MG.3462230 MG.3462240
€/buc 29340.00 32622.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 400 400
Putere (kW) 12.0 12.0
Pompă agent răcire (W) 150 150
Domeniu de lucru (mm)
Înălțime centru 400 400
Distanța intre vârfuri 2050 3050
Diametru de strunjire deasupra batiului 800 800
Diametru de strunjire deasupra saniei 570 570
Diametru strunjire fără punte batiu 1035 1035
Lungime punte batiului demontabilă 250 250
Lațime batiu 400 400
Înălțime scaun portcuțit 32 32
Turații (rotații / minut)
Turații ax - 16 trepte 25 - 1600 25 - 1600
Păpușă fixă
Ax conic MK 7 MK 7
Cuplaj fixare ax Camlock Nr. 8 Camlock Nr. 8
Alezaj arbore (Ø mm) 105 105
Cărucior
Cursă sanie superioară (mm) 230 230
Cursă sanie transversală (mm) 420 420
Avans și pas de filetare
Avans longitudinal - 25 trepte (mm / rotație) 0.044 - 1.48 0.044 - 1.48
Avans transversal - 25 trepte (mm / rotație) 0.022 - 0.74 0.022 - 0.74
Pas - Metric - 54 pași (mm / rotație) 0.45 - 120 0.45 - 120
Pas - Inch - 60 pași (filet / 1”) 80 - 7/16 80 - 7/16
Filet trapezoidal - 42 pași diametrali (mm / rotație) 7/8 - 160 7/8 - 160
Filet modular - 46 pași modulari (mm / rotație) 0.25 - 60 0.25 - 60
Păpușă mobilă
Con păpușă mobilă MK 5 MK 5
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 235 235
Dimensiuni 
Lungime (mm) 4287 5287
Lățime x înălțime (mm) 1525 x 1925 1525 x 1925
Greutate netă (kg) 3455 3820

K 10

Cărucior
• execuție de precizie
• capul se poate roti la 360˚
• axele și roțile dințate 

rulează în baie de ulei
• roți manuale cu scală ajustabilă 

de precizie 0.04 / 0.02 mm
• portcuțit cu acțiune rapidă
• toate ghidajele reglabile prin prisme V
• protecție contra șpanului 

 
 

Frâna motorului electric
• oprire de urgență rapidă 
• în timpul operării standard 

oprire rapidă fără rotire

Universalul strungului
• precis
• poate lucra la turații ridicate
• concentricitate înaltă și repetabilitate
 

Păpușa mobilă
• reglabilă cu ± 13 mm 

pentru strunjirea conică 
• pinola păpușii mobile și roata 

de manevră manuală cu cadran gradat 
reglabil de precizie 

• manivelă pentru modificarea poziției
• are doua trepte reglabile 

de 1/4 sau 1/1 pe rotație
 

Batiu și postament
• fabricate din fontă 

de înaltă calitate Meehanite
• turnate dintr-o bucată

Arborele principal
• călit și rectificat
• rulează în baie de ulei
• rulează pe trei rulmenți de precizie 

cu role conice 
• funcționare silențioasă, angrenajele 

arborelui principal călite și rectificate

Volumul livrării
• Strungurile se livrează fără universale. 

(Pentru universale consultați capitolul 4)
• Lunetă de trecere până la 150 mm.
• Lunetă mobilă de trecere până la 130 mm.
• Display digital de poziționare DPA 21 cu 

rigle optice.

• Reducție MK7 - MK5.
• Vârf de centrare MK5.
• Cap portcuțit cu acțiune rapidă SWH 9-D.
• Portcuțit 41 x 180 tip D pentru cuțit pătrat.
• Set de roți dințate de schimb.

Avans rapid
• butonul și maneta de selectare 

activează avansul rapid pentru 
direcția longitudinală 

• eficientizează operarea
• nu opriți mașina dacă limitatorul de 

cursă este retras.
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Mașini cu comandă numerică

• Axe cu  rulmenți cu bile, pentru toate cele 3 axe.
• Ghidaje în coadă de rîndunică, robuste și precis reglabile cu pene trapezoidale.
• Schimbător de scule electro-pneumatic.
• Cabină de lucru pentru protecția operatorului.
• Ușă frontală prevăzută cu întrerupător de siguranța. 

• Postament cu acces pe ambele părți, partea din față oferă accesla rezervorul de 
lichid de răcire, iar partea din spate oferă acces la partea electronică.

• Lubrifiere centralizată.
• Schimbarea vitezelor se face cu ajutorul sistemului de control Siemens.
• Cuplu motor pentru toate cele 3 axele 2.4 Nm.
• Acuratețe: la repetiție ±0.025 mm; la poziționare ±0.025 mm.

Mașină de frezat CNC - F2

Model F2
Cod articol MG.3500400
€/buc 15900.00

Soft Siemens Sinumerik 808D
Racordare electrică
Tensiune (V) 230
Putere totală (kW) 4.4
Putere (kW) 1.1
Pompă agent răcire (W) 40
Pneumatică
Presiune de lucru (bar) 6
Suport arbore
Fixare suport arbore BT 30
Diametru max. cap frezare (Ø mm) 52
Diametru frezare cu freză deget (Ø mm) 25
Deschidere braț (mm) 180

Sistem de răcire
• Rezervor incorporat in postament 
• Capacitatea rezervorului 20 litri

Curse
Cursa axa X (mm) 355
Cursa axa Y (mm) 170
Cursa axa Z (mm) 230
Viteza de avans
Axa X (mm / minut) 6000
Axa Y (mm / minut) 6000
Axa Z (mm / minut) 6000
Turații
Turații (rpm) 90 - 4000
Masă transversală
Lungime x lățime masă (mm) 620 x 180
3 Canale T - dimensiune (mm)/ distanță (mm) 12 / 50
Încărcare (max.) (kg) 30
Dimensiuni 
Lungime x lațime x înălțime (mm) 1590 x 965 x 1890
Greutate netă (kg) 570

Control Siemens Sinumerik 808D  încorporat 
în carcasă, rabatabil. Servo-direcție de precizie 
și viteză mare.

K 5

Manivelă electronică cu buton de oprire 
de urgență. Reduce timpul de setare.
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Mașini cu comandă numerică

• Axe cu  rulmenți cu bile, pentru toate cele 3 axe.
• Ghidaje în coadă de rîndunică, robuste și precis 

reglabile cu pene trapezoidale.
• Schimbător de scule electro-pneumatic.
• Cabină de lucru pentru protecția operatorului.
• Lubrifiere centralizată.
• Schimbarea vitezelor se face cu ajutorul sistemului 

de control Siemens.

• Ușă frontală prevăzută cu întrerupător de siguranța. 
Postament cu acces pe ambele părți, partea din 
față oferă accesla rezervorul de lichid de răcire, iar 
artea din spate oferă acces la partea electronică.

• Cuplu motor pentru toate cele 3 axele 2.4 Nm.
• Acuratețe: la repetiție ±0.025 mm; la poziționare 

±0.025 mm.

Model F3
Cod articol MG.3500410
€/buc 19990.00

Soft Siemens Sinumerik 808D
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 3.1
Putere (kW) 1.5
Pompă agent răcire (W) 95
Pneumatică
Presiune de lucru (bar) 8
Suport arbore
Fixare suport arbore BT 30
Diametru max. cap frezare (Ø mm) 52
Diametru frezare cu freză deget (Ø mm) 25
Deschidere braț (mm) 180

Sistem de răcire
• Rezervor incorporat in postament 
• Capacitatea rezervorului 25 litri

Curse
Cursa axa X (mm) 355
Cursa axa Y (mm) 190
Cursa axa Z (mm) 245
Viteza de avans
Axa X (mm / minut) 8000
Axa Y (mm / minut) 8000
Axa Z (mm / minut) 8000
Turații
Turații (rpm) 90 - 4000
Masă transversală
Lungime x lățime masă (mm) 620 x 180
3 Canale T - dimensiune (mm)/ distanță (mm) 12 / 50
Încărcare (max.) (kg) 30
Dimensiuni 
Lungime x lațime x înălțime (mm) 1600 x 1445 x 2010
Greutate netă (kg) 1400

Mașină de frezat CNC - F3

Manivelă electronică cu buton de oprire de 
urgență. Reduce timpul de setare.

Control Siemens Sinumerik 808D  încorporat 
în carcasă, rabatabil 

K 5

Conexiuni Jack, USB, RS232.
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• Batiul mașinii este din fontă cenușie.
• Ghidajele călite prin inducție (HRC 42-52) și 

rectificate de precizie.
• Arbore rectificat sprijinit în rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență.
• Sistem de răcire centralizat. 

• Traductor incremental pentru poziționarea arborelui 
(filetare).

• Schimbarea sensului de rotație stânga / dreapta.
• Întrerupător de referință.
• Cabina de protecție  ușor de întreținut.
• Comutator de siguranță la ușa din față.
• Lampa mașinii integrată.

Strung CNC - L 28 HS

Model L 28 HS
Cod articol MG.3504215
€/buc 19900.00

Soft Siemens Sinumerik 808 D
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 3.75
Pompă agent răcire (W) 95
Rezervor lichid răcire (litri) 25
Arbore
Putere (kW) 2.2
Cuplu motor total (Nm) 14
Cuplu motor pe arbore (Nm) 28
Cuplu motor pe axa X 1.3
Cuplu motor pe axa Z 2.4
Fixare arbore A2-3 DIN 6350
Găurire arbore (Ø mm) 30
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.02
Precizie de poziționare (mm) ±0.03

Turelă
Tip electrică
Număr de scule 6
Scule pătrate - latura maximă (mm) 16 x 16
Scule cilindrice - diametru maxim (Ø mm) 16
Date tehnice
Înăltime centru (mm) 169
Distanța între centre (mm) 430
Diametru de strunjire deasupra saniei (mm) 200
Diametru de strunjire deasupra batiului (mm) 300
Turații arbore (rotații / minut) 40 - 4000
Curse
Cursa axa X (mm) 145
Cursa axa Z (mm) 465
Avans axa X / Z (mm/minut) 6000 / 8000
Păpușa mobilă
Con păpușă mobilă MK 2
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 120
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1655 x 1485 x 1955
Greutate totală (kg) 900

Control Siemens Sinumerik 808D
încorporat în carcasă, rabatabil 

Rezervor pentru lichid de răcire de 25 l, 
încorporat în postament cu tavă de șpan 
detașabilă.

K 5

Turelă pentru 6 scule.
Timp rotație 1.5 sec / 60°.
Putere: 60W.

Mașini cu comandă numerică

Sistem de răcire centralizat.
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• Batiul mașinii este din fontă cenușie.
• Ghidajele călite prin inducție (HRC 42-52) și rectificate 

de precizie.
• Arbore rectificat sprijinit pe rulmenți de precizie.
• Buton de oprire de urgență.
• Sistem de răcire centralizat.
• Traductor incremental pentru poziționarea arborelui 

(filetare).
• Arborele sprijinit pe rulmenți cu bile.
• Comutator de siguranță la ușa din față.
• Convertor de frecvență siemens micromaster.
• Motoare de avans Siemens.
• Lampa mașinii integrată.

Strung CNC - L 34 HS

Model L 34 HS
Cod articol MG.3504232
€/buc 32900.00

Soft Siemens Sinumerik 808 D
Racordare electrică
Tensiune (V) 400
Putere totală (kW) 4.0
Pompă agent răcire (W) 95
Rezervor lichid răcire (litri) 75
Arbore
Putere (kW) 3.7
Cuplu motor total (Nm) 23.6
Cuplu motor pe arbore (Nm) 40
Cuplu motor pe axa X 4
Cuplu motor pe axa Z 6
Fixare arbore A2-4 DIN 6350
Găurire arbore (Ø mm) 42
Precizie
Precizie repetitivă (mm) ±0.015
Precizie de poziționare (mm) ±0.030

Turelă
Tip electrică
Număr de scule 6
Scule pătrate - latura maximă (mm) 16 x 16
Scule cilindrice - diametru maxim (Ø mm) 16
Date tehnice
Înăltime centru (mm) 170
Distanța între centre (mm) 800
Diametru de strunjire deasupra saniei (mm) 152
Diametru de strunjire deasupra batiului (mm) 340
Lățime batiu (mm) 208
Turații arbore (rotații / minut) 30 - 3500
Curse
Cursa axa X (mm) 185
Cursa axa Z (mm) 540
Avans axa X / Z (mm / minut) 6000 / 8000
Păpușa mobilă
Con păpușă mobilă MK 3
Cursa pinolei păpușii mobile (mm) 120
Dimensiuni 
Lungime x lățime x înălțime (mm) 1956 x 1475 x 1713
Greutate totală (kg) 1200

Rezervor pentru lichid de răcire de 75 l, 
încorporat în postament
cu tavă de șpan detașabilă.

Traductor incremental
pentru poziționarea arborelui (filetare).

Control Siemens Sinumerik 808D
încorporat în carcasă, rabatabil 

K 5

Mașini cu comandă numerică

Turelă pentru 6 scule.
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• Mașini de găurit cu stand magnetic ce pot executa găuri orizontale sau verticale în grinzi sau structuri metalice.
• Se utilizează cu carote prindere Weldon 19 mm.
• Cablaj electric intern cu dublă izolație.

Model MB 351 MB 502 E MB 502 MB 754 MB 1204 MB 301 A MB 202 G
Cod articol MK.3860351 MK.3860500 MK.3860502 MK.3860754 MK.3861204 MK.3860300 MK.3862000
€/buc. 572.00 722.00 955.00 1052.00 1924.00 1129.00 1309.00

Racordare electrică
Tensiune (V) 230 230 230 230 230 230 230
Putere (kW) 1.1 1.1 2.0 2.0 2.0 1.1 1.1
Capacitate de găurire max. (mm)
Cu burghiu
coroană

Diametru 35 50 50 75 120 35 35
Adâncime 50 50 75 50 75 50 50

Cu burghiu
(prindere directă)

Diametru - - - 32 32 - -
Adâncime - - - 150 150 - -

Cu burghiu
(cu adaptor)

Diametru 13 13 16 16 16 13 13
Adâncime 140 140 110 110 110 110 110

Prindere M 24 Fixă M 24 MK 3 MK 3 M 24 Fixă
Turații
Număr de viteze 1 2 2 4 4 1 1

Turații (rpm) 330 180/270 230/300 90/120
180/230

120/220
250/450 330 330

Prindere magnetică
Dimensiuni magnet (mm) 165 x 80 180 x 90 200 x 100 200 x 100 210 x 120 165 x 80 180 x 80
Forță de prindere (N) 15 000 17 000 32 000 32 000 32 000 15 000 15 000
Dimensiuni
Dimensiuni (mm) 450x330x260 330x125x476 330x125x476 330x125x476 330x125x476 280x205x395 280x205x395
Greutate (kg) 13 15 23 25 28 17 14

Mașini de găurit cu stand magnetic

Mașini de găurit cu stand magnetic - Metalkraft

Volumul livrării:

MB 351, 502, 754, 1204, 301 A și 202G
• sistem de răcire
• cutie de transport din plastic
• sistem de protecție

Suplimentar
• MB 754 / 1204: livrate cu adaptor 

MK3 / 19mm și MK3 / 32 mm; pană de 
extracție.

• MB 202 G: adaptoare pentru montură 
filetare: M5 - M22.

MB 502 E
• se livrează fără accesorii.

MB 351:
• Motor de 1.1 kW, cu 1 viteză.
• Model cu mandrină rapidă.

MB 502 E:
• Motor de 1.1 kW, cu 2 viteze.
• Model cu mandrină rapidă.

MB 502:
• Motor puternic de 2 kW, cu 2 viteze.
• Model cu mandrină rapidă.

MB 754:
• Motor puternic de 2 kW, cu 4 viteze.
• Magnet de mare putere: 32000N.
• Prindere MK3.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.

MB 1204:
• Motor puternic de 2 kW, cu 4 viteze.
• Magnet de mare putere: 32000N.
• Prindere MK3.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.
• Viteză variabilă.

MB 301 Auto:
• Motor de 1.1 kW, cu 1 viteză.
• Singurul model cu avans automat 

al pinolei.

MB 202 G:
• Motor de 1.1 kW, cu 1 viteză.
• Posibilitatea schimbării sensului 

de rotație.
• Funcție de filetare.

MB 351

MB 754

MB 502 EMB 502

MB 1204

MB 301 A MB 202 G
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• Mașină de perforat țevi proiectată pentru a realiza găuri 
de până la Ø127 mm.

• Poate fi utilizată atât vertical cât și orizontal.
• Dotată cu bulă de nivel pentru o poziționare precisă.
• Dotată cu sistem de siguranță cu lanț.
• Sistem de prindere pentru țevi cu diametre între 32 - 203 mm.
• Design ergonomic cu toate comenzile la îndemâna utilizatorului, 

mașina a fost concepută pentru productivitate maximă.

Specificații tehnice:
• Motor: 230 V / 1.1 kW.
• O treaptă de viteză.
• Turație: 390 rpm (în gol).
• Capacitate de găurire: până la Ø127 mm.
• Dimensiuni (L x l x h): 319 x 270 x 302 mm
• Prindere mandrină: 5/8” - 16 mm.

Se livrează fără carote.

Mașini de găurit cu stand magnetic

Accesorii pentru mașini de găurit cu stand magnetic - Metalkraft

Mașină de găurit pentru țevi - RB 127

Adaptoare pentru mandrină Mandrine rapide

Adaptoare pentru montură filetare

Mandrine

Adaptor Pentru mașina €/buc. Cod articol
Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, scurt MB 351 / MB301 Auto 11.42 MK.3876001
Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, lung MB 502 / MB301 Auto 12.45 MK.3876004
Weldon 3/4“ (19) - 1/2 MB 502 E 12.35 MK.3876020
MK3 - 1/2“ MB 754 / MB1204 47.80 MK.3876007

Model Diametru maxim de 
găurire Ø (mm)

Greutate 
(kg) €/buc. Cod articol

RB 127 127 14.5 897.00 MK.3860127

Tip Pentru mașina €/buc. Cod articol
M24, scurt MB351 61.20 MK.3877351
M24, lung MB502 / MB301 Auto 66.40 MK.3877502

Model Pentru mașina €/buc. Cod articol
Mandrine

M 5  -  M   6 MB754   28.10 MK.3050608
M 8  -  M 25   30.80 MK.3050610

Cuplaje
M   5

MB754

135.00 MK.3876009
M   6 135.00 MK.3876010
M   8 135.00 MK.3876011
M 10 135.00 MK.3876012
M 12 135.00 MK.3876013
M 16 135.00 MK.3876014
M 20 135.00 MK.3876015
M 25 135.00 MK.3876016

Prindere Pentru mașina €/buc. Cod articol

1.5 - 13 mm MB351 / MB502E / 
MB301 Auto 8.19 MK.3876002

1.0 - 16 mm MB502 / MB754 / 
MB1204 / MB301 Auto 15.56 MK.3876005

Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, scurt

Weldon 3/4“ (19) - 1/2“, lung

Weldon 3/4“ (19) - 1/2“

MK3 - 1/2“



Februarie 2018

22

Șurubelnițe de impact industriale

Model €/trusă Cod articol
Trusă 1/2 164.00 AC.2401208

Model €/trusă Cod articol
IS 1/2 Mini 121.00 AC.2401213

Model €/buc. Cod articol
IS 1/2 Mini DP 172.00 AC.2401362

Model €/buc. Cod articol
IS 1/2 DP 183.00 AC.2401364

Model €/buc. Cod articol
IS 3/4 DP 459.00 AC.2401366

Model €/buc. Cod articol
IS 1 DP 467.00 AC.2401368

Trusă șurubelniță de impact industrială 1/2 * Șurubelniță de impact industrială - IS 1/2 Mini *

Șurubelniță de impact industrială - IS 1/2 Mini DP * Șurubelniță de impact industrială - IS 1/2 DP *

Șurubelniță de impact industrială - IS 3/4 DP * Șurubelniță de impact industrială - IS 1 DP *

• Pentru utilizare industrială.
• Evacuarea aerului uzat se face prin mâner.
• Utilizare cu o singură mână.
• Extrem de compactă - numai 99 mm.
• Setul conține suplimentar și chei tubulare de 

impact: HEX 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24.
• Nivel redus de vibrații.

Caracteristici tehnice:
• Necesar de aer: 420 l/min / 6.3 bar.
• Adaptor de prindere: 1/2” pătrat.
• Conector racord de admisie: 1/4”
• Moment de rotație (Nm): 

- la stânga: 255, 480, 680 
- la dreapta: 250, 470, 610

• Greutate: 1.4 kg.

• Pentru utilizare industrială.
• Evacuarea aerului uzat se face prin mâner.
• Utilizare cu o singură mână.
• Compactă - 120 mm.
• Nivel redus de vibrații.

Caracteristici tehnice:
• Necesar de aer: 420 l/min / 6.3 bar.
• Adaptor de prindere: 1/2” pătrat.
• Conector racord de admisie: 1/4”
• Moment de rotație (Nm): 

- la stânga: 850 
- la dreapta: 300, 530, 830

• Greutate: 1.2 kg

• Pentru utilizare industrială.
• Evacuarea aerului uzat se face prin mâner.
• Funcție SoftStart.
• Posibilitate setării cuplului.
• Conector de aer rotativ: 

împiedică răsucirea furtunului.
• Nivel redus de vibrații.

Caracteristici tehnice:
• Necesar de aer: 420 l/min / 6.3 bar.
• Adaptor de prindere: 1/2” pătrat.
• Conector racord de admisie: 1/4”
• Moment de rotație (Nm): 

- la stânga: 678 
- la dreapta: 290, 440, 580

• Greutate: 1.2 kg.
• Lungime 112 mm.

• Pentru utilizare industrială.
• Evacuarea aerului uzat se face prin mâner.
• Funcție SoftStart.
• Posibilitate setării cuplului.
• Conector de aer rotativ: 

împiedică răsucirea furtunului.
• Nivel redus de vibrații.
• Mecanism dublu impact.

Caracteristici tehnice:
• Necesar de aer: 450 l/min / 6.3 bar.
• Adaptor de prindere: 1/2” pătrat.
• Conector racord de admisie: 1/4”
• Moment de rotație (Nm): 

- la stânga: 1085 
- la dreapta: 460, 690, 920

• Greutate: 2 kg.

• Pentru utilizare industrială.
• Evacuarea aerului uzat 

se face prin mâner.
• Funcție SoftStart.
• Posibilitate setării cuplului.
• Conector de aer rotativ: 

împiedică răsucirea furtunului.
• Nivel redus de vibrații.

Caracteristici tehnice:
• Necesar de aer: 504 l/min / 6.3 bar.
• Adaptor de prindere: 3/4” pătrat.
• Conector racord de admisie: 3/8”
• Moment de rotație (Nm): 

- la stânga: 1898 
- la dreapta: 815, 1220, 1630

• Greutate: 3.3 kg.

• Pentru utilizare industrială.
• Evacuarea aerului uzat 

se face prin mâner.
• Funcție SoftStart.
• Posibilitate setării cuplului.
• Conector de aer rotativ: 

împiedică răsucirea furtunului.
• Nivel redus de vibrații.
• Mecanism dublu impact.

Caracteristici tehnice:
• Necesar de aer: 504 l/min / 6.3 bar.
• Adaptor de prindere: 1” pătrat.
• Conector racord de admisie: 3/8”
• Moment de rotație (Nm): 

- la stânga: 1898 
- la dreapta: 815, 1220, 1630

• Greutate: 3.4 kg.

* Utilizare obligatorie cu gresor cu ceață de ulei, decantor de apă și regulator de presiune cu filtru. A nu se utiliza la presiune mai mare decât cea indicată.
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Camere de sablare pentru lucrări curate, fără poluarea mediului de lucru Seria SSK
• Corespunzatoare pentru prelucrarea diferitelor 

suprafețe cu jet de nisip, particule cristaline, bile 
de sticlă, bile de plastic.

• Ideale pentru curățarea, îndepărtarea ruginii 
sau îndepărtarea vopselei de pe părțile metalice 
de pe piesele de motor, fitinguri, carcase, roți, 
balamale.

• Prevăzute cu mănuși de calitate din latex fixate 
pe carcasa camerei.

• Prevăzute cu ecrane (ferestre) protectoare, cu 
garnituri de cauciuc, pentru vizualizare optimă și 
protecție.

• Ușa de acoperire cu etanșări pentru îndepărtarea 
prafului.

• Grătar robust pentru plasarea pieselor de 
prelucrat în interiorul cabinei.

• Gură de evacuare pentru schimbarea materialului 
de sablare.

• Tub de aspirație atașat la partea de jos a 
recipientului de conectare.

• Conexiune de aer comprimat montată la 
exteriorul cabinei.

• Picioare cu tampoane de cauciuc pentru a 
preveni alunecarea și pentru stabilitate.

Model SSK 1 SSK 2 SSK 2.5 SSK 3.1 SSK 4
Cod articol UC.6204000 UC.6204001 UC.6204003 UC.6204005 UC.6204004
€/buc. 140.00 359.00 881.00 1207.00 1694.00
Caracteristici
Volumul camerei (litri) 90 220 310 360 825
Necesar de aer (litri/min.) 200 - 350 200 - 350 200 - 350 400 - 800 400 - 800
Presiunea de lucru (bar) 2.8 - 8.0 2.8 - 8.0 4.1 - 8.0 3.4 - 8.0 3.4 - 8.0
Presiunea maximă de lucru (bar) 8.6 8.6 8.3 8.6 8.6
Conector aer (inch) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Particule recomandate (mm) 0.420 - 0.125 0.420 - 0.125 0.420 - 0.125 0.25 - 0.125 0.25 - 0.125
Dimensiuni interioare cameră (mm) 580 x 480 x 300 840 x 550 x 360 945 x 605 x 605 1160 x 580 x 580 1160 x 870 x 850
Dimensiuni exterioare (mm) 590 x 485 x 490 950 x 660 x 1380 960 x 900 x 1640 1225 x 935 x 1640 1320 x 1200 x 1760
Greutate (kg) 17 48 90 115 160
Set de duze ceramice de schimb 4/5/6/7 mm 4/5/6/7 mm 4/5/6/7 mm 2x6 / 2x7 mm 2x6 / 2x7 mm
Cod articol UC.6204130 UC.6204130 UC.6204130 UC.6204131 UC.6204131
€/buc. 4.20 4.20 4.20 8.99 8.99

Echivalență mărime particule

Mesh (US) mm
  40 0.420
  45 0.354
  50 0.297
  60 0.250
  70 0.210
  80 0.177
100 0.149
120 0.125

SSK 2:
• Ușă de încărcare și descărcare de mari 

dimensiuni.
• Două orificii de evacuare (Ø92 mm și Ø64 

mm) pentru conectarea unei instalații de 
evacuare.

SSK 2.5:
• 2 uși de încărcare și descărcare de mari 

dimensiuni.
• Sistem de extracție integrat cu filtru de aer 

înlocuibil.
• Controlul fluxului de aer prin pedala de picior.
• 2 pistoale de sablare: un pistol fix și unul 

mobil.
• Reglarea presiunii de lucru prin intermediul 

regulatorului de presiune cu manometru.

SSK 3.1 / SSK 4:
• Ușă de încărcare și descărcare de mari 

dimensiuni.
• Sistem de extracție integrat cu filtru de aer 

înlocuibil.
• Controlul fluxului de aer prin pedala de picior.
• Reglarea presiunii de lucru prin intermediul 

regulatorului de presiune cu manometru.

Camere de sablare

Volumul livrării:
• Pistolul de sablare cu duză ceramică.
• 4 buc. duze ceramice (4/5/6/7 mm).
• tub fluorescent de 12 V cu sursă de alimentare 

de 230V și comutator exterior.
• 5 folii de schimb pentru fereastra de 

vizualizare.
• Două mănuși din latex.

Sistem de 
extracție integrat 
cu filtru de aer 
înlocuibil

SSK 1

SSK 2

SSK 2.5 SSK 4

SSK 3.1
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Aparate de sudură WIG-TIG

Aparate de sudură WIG-TIG Seria HIGH-TIG / HIGH-TIG PLUS
• Invertoare de sudură TIG ultra compacte de înaltă 

performanță, cu design de ultimă generație și 
concept de operare revoluționară.

• Rezistent la șocuri mecanice cu o greutate de 7.1 
kg. Este cel mai ușor aparat TIG din clasa sa.

• Răcirea arzătorului se poate face cu gaz sau apă.
• Alimentat la o tensiune de 230V, cu un sistem 

de corecție al factorului de putere înglobat poate 
fi utilizat fără probleme și prin conectarea la un 
generator de curent.

• Trusele conțin: invertorul HIGH-TIG, cutie de 
transport din aluminiu, arzător ABITIG 19 - 4m, 
cablu de legare la masă, reductor de presiune 
Argon CO2

Modele PLUS:
• Hiperimpulsuri de 17500 Hz
• Tehnologie DUAL.WAVE
• Funcția Punct de la 0.01 secunde
• Puterea de aprindere reglabilă
• Intensitate reglabilă a curentului final
• Intensitate reglabilă a curentului de pornire
• Afișarea tensiunii de sudură
• Memorie programabilă pentru 99 de programe 

diferite

Display clasic, ușor de citit - toate 
informațiile într-un singur loc.

Memorie pentru 4 programe (standard).
Interfață ușor de utilizat.

Meniu de ajutor / asistență.
Experiența acumulată în timp a fost 
memorată. Programele stocate pot fi 
utilizate ca ghid de asistență sau ca și 
program de bază.

Meniu de ajutor / asistență.
Se poate alege materialul de bază, forma 
cusăturii și a grosimii materialului.

Modificările parametrilor de sudură sunt 
afișate grafic. Setările incorecte sunt 
recunoscute imediat.

Invertor HIGH-TIG 180 AC/DC 180 AC/DC PLUS 230 AC/DC 230 AC/DC PLUS
Cod articol SW.1084019 SW.1084181 SW.1084023 SW.1084231
€/buc. 2341.00 2640.00 2241.00 3138.00
Trusă invertor HIGH-TIG
Cod articol SW.1084019SET SW.1084181SET SW.1084023SET SW.1084231SET
€/buc. 2872.00 3171.00 2773.00 3669.00
Caracteristici tehnice
Tensiune în rețea (V) - IP 23 S 230 230
Siguranta  reactivă / inertă (A) 16 16
Domeniul de reglare (A) 4 - 180 4 - 230
Durata de conectare (ED) 
Imax (10 min.) la 400C TIG 40% 35%

Factor de putere (cos phi) 0.98 0.99
Consum de energie la Imax. (kVA) 6.1 5.8
Manșon de cuplare (mm) 13 13
Dimensiuni L X l x h (mm)
Greutate (kg)
Arzător recomandat ABITIG 200W 19 ABITIG 260W 19
Cod articol SW.1490034 SW.1490054
€/buc. 300.00 300.00

• Utilizate pentru materiale nealiate şi slab 
aliate, materiale înalt aliate, oţeluri pentru 
construcţii, oţeluri inoxidabile, oţeluri 
CrNi feritice / austenitice, oţeluri duplex, 
aluminiu, materiale pe bază de nichel, 
magneziu, cupru, materiale speciale.

• Proceduri: WIG DC și sudură cu electrozi.

• Grosimea tablei începând de la 0.3 mm

Trusă invertor HIGH-TIG

K 10
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Electrozi de wolfram “WC 20” gri (fără toriu)

Toleranţă ecologică: alternativă optimă, fără radiaţii la electrozii cu toriu.

Utilizare ideală: sudare WIG, sudare cu plasmă, tăiere cu plasmă, 
injecţie cu plasmă.

Tipul curentului: continuu / alternativ.

Materiale de bază recomandate: oţeluri rezistente la acizi şi la temperaturi 
ridicate, nichel şi aliaje de nichel, metale refractare (molibden, tantal, niobiu 
şi aliajele acestora), cupru, bronz, titan şi aliaje titan, siliciu-bronz.

Dimensiuni
(mm) Buc. / Pachet €/pachet €/buc. Cod articol

1.0 x 175 10 12.90 1.29 SW.1423100/P
1.6 x 175 10 12.10 1.21 SW.1420116/P
2.4 x 175 10 24.30 2.43 SW.1420124/P
3.2 x 175 10 41.10 4.11 SW.1420132/P
4.0 x 175 10 70.70 7.07 SW.1420140/P

Electrozi de wolfram “W” verde (pur) 

Utilizare ideală: suduri WIG

Tipul curentului: alternativ

Materiale de bază recomandate: aluminiu şi aliaje de aluminiu, aluminiu 
bronz, magneziu şi aliaje de magneziu-nichel

Dimensiuni
(mm) Buc. / Pachet €/pachet €/buc. Cod articol

1.0 x 175 10 12.10 1.21 SW.1424100/P
1.6 x 175 10 13.30 1.33 SW.1420216/P
2.4 x 175 10 26.70 2.67 SW.1420224/P
3.2 x 175 10 45.60 4.56 SW.1420232/P
4.0 x 175 10 77.60 7.76 SW.1420240/P

Electrozi de wolfram „WL 15” auriu (1.5% LaO2)

Electrozi cu un comportament excelent de aprindere.

Tipul curentului: continuu / alternativ

Recomandat pentru toate materialele de bază.

Dimensiuni
(mm) Buc. / Pachet €/pachet €/buc. Cod articol

1.0 x 175 10 10.30 1.03 SW.1420310/P
1.6 x 175 10 12.90 1.29 SW.1420316/P
2.4 x 175 10 25.80 2.58 SW.1420324/P
3.2 x 175 10 43.30 4.33 SW.1420332/P
4.0 x 175 10 73.80 7.38 SW.1420340/P

Electrozi de wolfram „WS 2” turcoaz (mixtură de oxizi)

Electrozi fără Thoriu cu un comportament excelent de aprindere 
ce asigură o sudură fără radiații.

Tipul curentului: continuu / alternativ

Recomandat pentru toate materialele de bază.

Dimensiuni
(mm) Buc. / Pachet €/pachet €/buc. Cod articol

1.0 x 175 10 10.30 1.03 SW.1420410/P
1.6 x 175 10 12.90 1.29 SW.1420416/P
2.4 x 175 10 25.80 2.58 SW.1420424/P
3.2 x 175 10 43.30 4.33 SW.1420432/P
4.0 x 175 10 73.80 7.38 SW.1420440/P

Electrozi de Wolfram
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Model Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Putere (W) Prindere Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

nominală utilă
L 14-11-125

125
11500

1400 880 M14 2.4
140.00 FL.447560

LE 14-11-125     2800 - 
11500 159.00 FL.447587

Perii rotor   2.87 FL.455008

• L 14-11-125: viteză constantă: microprocesor FR de control constant al vitezei cu ajutorul unui 
modul electronic de control al turației, start lin, protecţie la repornire după căderi de tensiune, 
suprasarcină şi monitorizarea temperaturii.

• LE 14-11-125: viteză variabilă: microprocesor VR de control constant al vitezei, cu ajutorul unui 
modul electronic de control al turației, start lin, protecţie la repornire după căderi de tensiune, 
suprasarcină şi monitorizarea temperaturii.

• Protecție anti-recul. Motorul se oprește automat dacă discul de blochează.
• Protecție anti-praf extinsă pentru motor și transmisie.
• Sistem de blocare a axului.
• Motor proiectat pentru randament ridicat 

şi putere de ieşire mare.
• Mâner SoftVib patentat, pentru reducerea vibraţiilor. Mânerul SoftVib are și rolul de deblocare 

a discului.
• Apărătoare patentată de FLEX, reglabilă fără cheie.
 

Volumul livrării: apărătoare, mâner SoftVib, 
flanşă de prindere, piuliţă rapidă (fără cheie) M 14.

Polizoare unghiulare - L 14-11-125 /  LE 14-11-125
125 1400 W 11500 rpm 2800-11500 rpm

5
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Polizorul unghiular  L 10-11 / 125

Model Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Putere (W) Prindere Greutate
(kg) €/buc. Cod articol

nominală utilă
L 10-11-125 125 11500 1050 650 M14 2.0 103.00 FL.447552

Perii rotor   2.87 FL.455008

125 1050 W 11500 rpm

K10

• Viteză constantă: microprocesor FR de control constant al vitezei cu ajutorul  unui modul 
electronic de control al turației, start lin, protecţie la repornire după căderi de tensiune, 
suprasarcină şi monitorizarea temperaturii.

• Protecție anti-recul. Motorul se oprește automat dacă discul de blochează.
• Protecție anti-praf extinsă pentru motor și transmisie.
• Mâner suplimentar.
• Apărătoare reglabilă fără cheie.
• Sistem de blocare a axului.
 
 
 

Volumul livrării: 
apărătoare, mâner, flanşă de prindere, piuliţă M 14, cheie.

Polizoare unghiulare

• Protecție anti-praf extinsă pentru motor și transmisie.
• Design ergonomic şi uşor de manipulat.
• Sistem de blocare a axului.
• Mâner suplimentar.
• Apărătoare reglabilă fără cheie.

 

 
 
 

Volumul livrării: 
apărătoare, mâner, flanşă de prindere, piuliţă M 14, cheie.

Polizor unghiular - L 810 / 125

Model Disc
(Ø mm)

Turație
(rpm)

Putere (W)
Prindere Greutate

(kg) €/buc. Cod articol
nominală utilă

L 810 / 125 125 12000 800 480 M14 1.9 49.30 FL.450820
Perii rotor   3.14 FL.438146

125 800 W 12000 rpm

K10

Căutaţi un   ? La   găsiţi originalul!
Gama completă o găsiți în catalogul ROCAST.
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Unelte electrice profesionale

Originalul „Made in Germany“

Pentru programe
complete consultați
catalogul ROCAST




