
W
RO

 - 
01

/0
5 

- 0
29

11
 - 

©

Masinã de gãurit
BM 13-XE
Masinã de gãurit ergonomicã
prevãzutã cu numeroase 
facilitãti pentru o utilizare cât
mai comodã, în cele mai diverse
situatii.
Mandrinã cu prindere Ømax13mm,
blocaj al axului pentru 
schimbarea lesnicioasã a sculei
aschietoare, cablu de 
alimentare cu sistem de cuplare
special.

În trusã completã (cutie metalicã), 
inclusiv 8 Burghie pentru metal HSS.

Art. Nr. 702 321 0
Masinã de gãurit, in cutie de carton, fãrã
accesorii.

l Blocaj automat al axului masinii pentru
schimbarea confortabilã, cu o singurã
mânã, a sculei aschietoare.

l Mandrinã rapidã mono-bucsã - permite
schimbarea sculei fãrã a utiliza cheia de
strângere. Prevãzutã cu bacuri cãlite, a
sigurã o fortã optimã de strângere, 
împiedicând rãsucirea burghiului în 

mandrinã.
l Sistemul special de cuplare asigurã înlocui-

rea rapidã a cablului de alimentare sau
prelungirea acestuia cu un alt cordon de
alimentare.

l Angrenaj planetar complet metalic, de
mare fiabilitate ce asigurã un raport optim
de transmitere a puterii.

l Buton de actionare electronic prevãzut cu
rozetã pentru reglarea continuã a turatiei. 

l Buton cu 2 trepte, montat pe partea exte-
rioarã a carcasei, pentru blocare turatiei,
asigurând împotriva schimbãrii accidenta-
le.

l Comutator pentru schimbarea sensului de
rotatie pe partea superioarã a carcasei.

l Capac pentru schimbarea rapidã a cãrbu-
nilor. Set de cãrbuni de schimb în mânerul
masinii.

l Mâner ergonomic îmbrãcat în cauciuc
pentru sporirea confortului utilizatorului..

l Mâner suplimentar mobil cu tijã pentru
mãsurarea adâncimii.

l Carcasã compactã si rezistentã din polia-
midã armatã cu fibre de sticlã.

l Garantie 1 an. 

Livrabil separat

Denumire Art. Nr. U.A.
buc.

Perii cãrbune 708 322 121
Mandrinã rapidã 692 612 132
13 mm 1/2” - 20 UNF 1

Cablu   702 690 003
alimentare, 10 m

Caracteristici tehnice

Denumire Art. Nr. U.A.
Masinã de gãurit BM 13-XE 702 321 0
Mâner auxiliar cu tijã adâncime 708 224 720 1
Trusã metalicã cu compartiment piese schimb 955 702 321
Burghiu pt. metal HSS Ø3,0 624 000 300
Burghiu pt. metal HSS Ø5,0 624 000 500

2
Burghiu pt. metal HSS Ø6,0 624 000 600
Burghiu pt. metal HSS Ø8,0 624 000 800

Tensiune de alimentare 230 V
Sistem protectie / II
Turatie de mers în gol 0–900 / 0–2500 
Treapta I / Treapta II rpm.
Turatie în sarcinã 0–520 / 0–1500 rpm.
Treapta I / Treapta II
Puterea absorbitã 600 W 
Puterea utilã 300 W 
Diametru prindere sculã 1–13 mm
Filet prindere mandrinã 1/2” – 20 UNF
Diametru mandrinã Ø 43 mm Euronorm
Distantã fatã de colt 32,5 mm
Lungime cablu 4 m
Greutate 2,2 kg

Diametru max. gaurã

Otel 13 mm
Aluminiu 16 mm
Lemn moale 40 mm
Suruburi pentru lemn moale
Ø max. 6 mm
Filetare M8

Cablu de alimentare demontabil: se roteste
stecherul  in senstrigonometric si se scoate
cablul. Se introduce noul cablu si se blochea-
za prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. 

Comutatorul de schimbare a sensului de rotatie
asigurã pozitionarea adecvatã a cãrbunilor si
transmiterea unui moment optim în ambele
directii. Aceasta prelungeste considerabil
durata de utilizare a cãrbunilor.

335 mm

207 mm
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Art.  Nr.  702 3211 - AWKG  
    Art. Nr.  702 321 2

Complet de livrare la 702 321 1/2


