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Stojan na vrtačky TECMOBIL 4522000

Obj.č.:
4522000

1 162,-

Mobilní  stojan  na  vrtačky,  otočné,  dvousloupkové  vedení  se
stupnicí (vodorovné, kolmé, šikmé +/- 45?),
hloubkový  doraz,  posuv  pro  sériové  vrtání  v  jedné  řadě,
přídavné  držátko,  upevnění  na  základnu  -  funkce  klasického
vrtačkového stojanu, zásobník na vrtáky v držadle, nástavec pro
odsávání prachu,
V  drážka  pro  fixaci  kruhových  předmětů,  průměr  upínání
vrtačky 43 mm (euronorma)
 

Stojan  na  vrtačku  WOLFCRAFT
3406000

Obj.č.:
3406000

938,-

stojan na vrtačku pro přesné vrtání ploch, kulatého materiálu,
lišt  frézovaná pracovní  plocha s  drážkami na uchycení  pro
připevnění  upínacích  lišt  nebo  svěráků  zabudovaná  vratná
pružina  s  kulatým  sloupkem  pracovní  výška  345  mm
Euronorm - objímka ø 43 mm deska z šedé litiny 160 x 230
mm balení: karton
 

Stojan  na  vrtačku  EXCLUSIVE
5027000

Obj.č.:
5027000

2 876,-

stojan na vrtačku, robustní 40 mm kulatý sloup s 340 mm
dlouhou šroubované ozubeným, žádné kroucení při vrtání a
frézování  Integrovaný  vratnou  pružinu,  nastavení  hloubky
pomocí hloubkového dorazu s rychloseřizovací.  Tlačítko pro
řadu  vrtání,  nastavitelné  měřítko  kroužek  pro  přesnou
hloubku vrtání až do posledního milimetru stabilní litinový stůl
203 x 307 mm, pracovní plocha mletá s upínací drážky pro
upevnění upínacích bloků a neřesti Výška: 570 mm Pracovní
rádius: 130 mm Pracovní výška: 305 mm Váha: 7,1 kg 203 x
307 x 570
 

Kombinovaný  držák  pro  vrtačku
4800000

Obj.č.:
4800000

642,-

pro stacionární použití  vrtaček, brusných a frézových motorů
(do  průměru  43  mm)  v  jakéko l iv  po loze ,  o točný:
360° horizontálně a 90° vertikálně, materiál: tlakově litý hliník
EAN: 4006885480001
 

Accumobil – mobilní vrtací pomůcka
Wolfcraft 4685000

Obj.č.:
4685000

299,-

žádný prokluz vrtáku na hladkých plochách díky gumovému
nárazníku, polohovací čáry pro přesné vrtání, integrovaná V –
drážka k bezpečnému upnutí kruhových materiálů, 5 přesných
vrtacích pouzder z kovu pro vrtáky o průměru 4, 5, 6, 8 a 10
mm
 

Tecmobil  200  –  mobilní  vrtací
pomůcka  Wolfcraft  4521000

Obj.č.:
4521000

642,-

precizní  vrtání  přesných  kruhových  otvorů,  systém  rychlé
montáže nevyžadující nářadí, držadlo a gumový nárazník pro
bezpečnější držení vylučující uhnutí vrtáku, polohovací čáry a
průhledítka pro přesnou práci, integrovaný zachycovač prachu,
Euronom – objímka průměr 43 mm
 

Svěrák pod vrtačku Wolfcraft 3423000

Obj.č.:
3423000

1 052,-

ocelové čelisti s vodorovnými hranoly k upínání materiálu kola s
wolfcraft  rychloupináním ocelové trapézové vřeteno Materiál:
litina Upínací šířka 80 mm čelisti šířka 85 mm
 

W o l f c r a f t  S i m p l e x  6 0
Svěrák-hliník68mm  3412099

Obj.č.:
3412099

403,-

Ocelová čelist s vodorovnými a svislými V drážkami k upnutí
kruhového  materiálu,  materiál:  tlakově  litý  hliník,  upínací
rozsah 65 mm, šířka čelistí 68 mm. EAN: 4006885341296
 

Wolfcraft  Kombidržák  vrtačky  plast
4802000

Obj.č.:
4802000

262,-

Kombinovaný držák, stroj: vrtačky, ke stacionármu nasazení
vrtaček,  frézovacích  a  brousících  motorů  v  horizontální  a
vertikální  pozici,  otočný,  materiál:  plastová,  Euronorm  -
objímka průměr 43 mm.
 

Wolfcraft  Svěrák  hliník  70mm
rychloposuv  4920000

Obj.č.:
4920000

770,-

Pro  stojanové  vrtačky  a  pracovní  stoly,  s  rychlopřestavěním,
ocelová čelist  s  vodorovnými a svislými V drážkami k upnutí
kruhového materiálu, materiál: tlakově litý hliník, upínací rozsah:
60 mm, šířka čelisti 70 mm. EAN: 4006885492004
 


