
FURAR - APARAFUSAR - CINZELAR  
DEMOLIR - PERFURAÇÃO DIAMANTADA

Casas, Armazéns, Centros Comerciais, Pavilhões Desportivos, Piscinas, Saunas, Pontes.

Enroscando grandes veios roscados
com a compacta máquina de 4 velocidades 
D 38 RLE pode reforçar a madeira lamelada
usando varão roscado com diâmetro até 20mm
e um comprimento até 2.20 mts.
A máquina é usada em combinação com
um acoplamento pré-montado.
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Enroscando parafusos com rosca
completa em madeira maciça sem,
pré-furação.
Graças ao torque elevado
na primeira velocidade é a de 120 Nm
poderosa aparafusadora particularmente

 adequado, parafusos de rosca total
de até 11 x 400 mm aparafusar.

 Outras áres de aplicação:
Trabalhando com broca (tipo dobradiça)
e broca craniana, pequenas e grandes
perfurações, aplicações que requerem

 um elevado binário.

A prefuração e aberturas de furos de grande dimenção em madeira maciça com a craniana LB
A craniana LB foi especificamente desenvolvida para a perfuração em madeira e derivados de madeira:
Velocidades de corte mais altas, inovadora geometria de corte,

 muito boaqualidade da superfície do furo, fácil remoção da apara madeira da craniana
 

Diâmetro até 400 mm
Profundidade até 450 mm
Suporte de perfuração,

 Sistema de extração de serradura.

Diâmetro até 322 mm
Profundidade até 300 mm
muito flexível, manual ou com suporte de perfuração,

 

Broca craniana LB, Suporte BS 400 Broca craniana LB, suporte BS 320 B (opcional)

profundidades máximas de perfuração,

sistema de extracção de poeiras,

Máquina DIA 303 de perfuração com 3 velocidaes, Máquina DIA 400 W de perfuração de 3 velocidaes,

CONSTRUÇÕES EM MADEIRA 

binário muito elevado  em 1ª velocidade (> 250 Nm)
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