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KBC 36 MAGFORCE
Kompakt mágnesállványos fúrógép 36
mm-ig
Különösen kisméretű és könnyű, 1 fokozatú
mágnesállványos fúrógép minimális méretekkel a szűk
helyeken, műhelyben és építkezésen végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 7 273 23 61 00 0

Részletek
Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen
hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz –
akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-
es magasságnak, a 290 mm-es hossznak és a
8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.

F

Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra
tervezett gép játékmentes csúszótámasz-
előtolással a mérethű fúrási eredményekért
kemény ipari és kisipari használatra tervezve.

F

1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást
nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli
motor a tartósan nagy munkatempóhoz,
valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus
fordulatszám-beállítás valamennyi fúrási
alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-,
menetfúrás és a süllyesztés.

F

Magasan elhelyezett hajtómű a fúrási helyre
való, optimális rálátás érdekében.

F

Nagy beépítési hely a fúróorsó alatt, 46 mm-es
lökettartománnyal.

F

Helytakarékos, kétoldali kezelés racsnival.F

A hajtótengely kombinálja az 1/2-es méretet
négylapú rúdként, és a 8 mm-es méretet belső
hatlapúként (imbusz).

F

Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a
felhasználó látóterében.

F

Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.F

A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép
elcsúszása vagy megbillenése esetén.

F

Beépített hordozófogantyú.F

„Memory Function“ fordulatszám-memóriaF

Személyvédő kapcsoló.F

Dugaszhely egy 5 mm-es imbuszkulcsnak
közvetlenül a gépen.

F
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Szállítási tartalom

Termék adatok

1 db racsni 1/2"L 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2"L
1 db hűtőfolyadék-szivattyúL 1 db rögzítő hevederL
1 db forgácskampóL 1 db 82 mm-es központosító

csap
L

1 db forgácsvédőL 1 db pót fogantyúL
1 db imbuszkulcs 5 mmL 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5

mm
L

1 db szerszámkofferL

Mágneses tartóerő kijelzésL IrányváltóL
Elektronikus fordulatszám-
csökkentés

L Memory funkcióL

Fordulatszám-szabályozó
tachoelektronika

L BillenésérzékelőL
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Alkalmazások

Magfúrás fémben 35  mm átmérőig ss

fej fölötti munkavégzés ss

szerelési célú használat ss

műhelyben történő használat ss

s  alkalmas
ss  nagyon alkalmas
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Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI
ÉRTÉKEK

Névleges
teljesítményfelvétel

1 200 W

Leadott teljesítmény 680 W

Fordulatszám terheléses
üzemeléskor

130 - 610 1/perc

Üresjárati fordulatszám 130 - 660 1/perc

HM Koronafúró max. Ø 36 mm

HSS koronafúró max. Ø 36 mm

Koronafúró max.
fúrásmélység

35 mm

Csigafúró max. Ø 16 mm

Menetfúrás M 12

Süllyesztés max. Ø 32 mm

Koronafúró csatlakozás 3/4" Weldon

Sarokméret 40 mm

Szerkezeti magasság 169 mm

tec_baulaenge_global 290 mm

Löket 46 mm

Mágneses tartóerő 10 000 N

Mágnestalp-méretek 175 x 80 mm

Hangnyomásszint LpA 93,3 dB
A mérési érték mérési
bizonytalansága KpA

5 dB

Hangteljesítmény-szint
LWA

103,3 dB

A mérési érték mérési
bizonytalansága KWA

5 dB

Hangnyomásszint
LpCpeak

106,3 dB

A mérési érték mérési
bizonytalansága KpCpeak

5 dB

Rezgés mértéke 1 αhv 3
utas

ah,D = <2,5 m/s² m/s²

A mérési érték mérési
bizonytalansága Kα

1,5 m/s² m/s²



Oldalon 5 / 5

Alkalmazási képek

Kábel 3 m

EPTA szerinti súly 8,50 kg


