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Since PWA’s foundation more than 30 years ago, our principles 
and ambitions have remained the same: to offer the most extensi-
ve range of wood, metal and sheet metal machinery and machine 
tool accessories at the best possible price – accommodating every 
customer’s individual need. 

PWA – a Linz based family company founded in 1979 – started out 
as a retailer specialising in supplying machinery and engineering 
equipment throughout Austria. After fourteen years of sustained  
domestic growth, PWA made a successful switch across into  
wholesale (1993). A significant milestone was achieved when in  
1997 when the “BERNARDO” brand was established.
Continued growth put considerable strain on our 600 m² Linz 
warehouse so in 2004 we extended the building to 2000 m².  
PWA expanded yet again in 2008 by building an additional central 
storage in Engerwitzdorf with a storage area of 3700 m2 (20 km NE 
of the state capital Linz).  
Upon completion, we then fully refurbished our original site in Linz 
converting the old storage area into a 1200 m² showroom that 
backs on to our head office. In 2014 it was necessary to expand our 
central storage in Engerwitzdorf (another 3500 m²) because of the 
positive business development. 
Today PWA employs 26 staff and supplies 26 countries with an 
extensive and a continually expanding product portfolio distributed 
from two sites.

This company profile takes you behind the scenes and outlines 
PWA’s product lines.

FOREWORD

Bernhard Pindeus (CEO)

Bernhard Pindeus (CEO)
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MANY REASONS FAVOUR BERNARDO

ADVANTAGES

EXPERT ADVICE
Our qualified technical staff will ensure you receive the right advice about the most appro-
priate machine for your application. Furthermore, we offer the customer an opportunity to 
view most of our product range in our Linz showroom.

PROMPT DELIVERY
With great terms in place with multiple carriers we are able to ensure your delivery 
reaches you on-time and in top condition. Deliveries are made daily and handled by 
reliable and reputable logistical companies.

OPTIMAL PRICE-TO-PERFORMANCE RATIO
We offer the right product at an attractive price-to-performance ratio for every user’s require-
ment. Long-term business relationships with manufacturers and ongoing price negotiations 
make it possible for us to keep our attractive pricing.

QUALITY CONTROL
When selecting new products we pay particular attention to quality. We then perform strict 
internal checks, taking into consideration every individual customer’s requirements.
Only products that meet the strict BERNARDO quality standard are added to our portfolio.
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HIGH RELIABILITY
Customer satisfaction is one of our top priorities and a term we take seriously.  
BERNARDO products are therefore covered by a 24 month warranty.

LONG-TERM EXPERIENCE
With more than three decades of experience in the metal, sheet metal and wood proces-
sing industry, we possess a high level of know-how in combination with a reliable service. 
We owe this competence to long-term business relationships with suppliers and partners.

EXTENSIVE PRODUCT RANGE
Our large number of machining centres and matching equipment allows us to cover a 
wide range of applications. With a choice of more than 3,500 articles, we stock suitable 
machines for amateurs as well as professional users.

SERVICE
Customer service is part of the purchase at PWA. Our separate service division is staffed 
with experienced and friendly technicians who aim for customer satisfaction. Our wide 
range of readily available spare parts and parts subject to wear, allows us to meet your 
needs in a punctual and accurate manner.
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COMPANY HEADQUARTERS LINZ

OFFICE
SHOWROOM
SPARE PARTS STORAGE
REPAIR SHOP

PWAs headquarters in Linz.
Boasting 2000 m² of office space and showroom our  
Linz headquarters is the first stop for all our customers.  
Also located in Linz is our extensive spare part storage  
and repair shop.
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STORAGE UNIT
TESTING CENTRE

LOGISTICS CENTRE ENGERWITZDORF

In the autumn of 2014 our central storage unit in Engerwitzdorf 
was expanded up to 7200 m². Capable of storing 5,700 pallets,  
our large logistics centre allows us to stock approx. 90% of  
our products, guaranteeing prompt delivery throughout Austria  
and Europe.

I - 7



Because personal contact and customer support are important to us, 
we created a 1200 m² showroom presenting the majority of our range. 
This allows our customers to view all products up close, while getting 
advice and insight into our machinery.
Furthermore, the powering up of machinery to witness its functionality 
and applications can take place here on request.
Competent technical advice and clear explanations of technical issues 
allow the customer to make a sensible purchase decision.

SHOWROOM

Our showroom covers a display area of … … 1,200 m2 !
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Sheet metal processing machines

Personal customer consultation allows a fully informed purchase decision. 

Metal band saws 

Drilling and milling machines

CompressorsGrinding machines Extractor units 

Consultation

Consultation

Planer and thicknessing machines Lathes 
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With a large number of incoming and outgoing goods each day  
Engerwitzdorf is a busy logistics centre. Long term cooperation with  
reputable carriers enables us to deliver daily or on specific delivery 
dates. Orders of all sizes are all dealt with by experienced staff. 

LOGISTICS 

Daily incoming and outgoing goods

Small parts shelving Storage of our range of planers and thicknessing machines

State-of-the-art transportation units allow prompt distribution in top condition. 

Logistics centre Engerwitzdorf

I - 10



Bernardo logistics partner 

12.5 t crane

Stock Transport 

Powerful high-rack stackers

Our logistics team guarantees on time, smooth distribution. 

9 m tall shelving units

Extensive stock range guarantees product availability 
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WE ARE BERNARDO …
Competence, reliability and flexibility are the  
three main characteristics that best describe our team.

TEAM

LOGISTICS
Our logistics team works hard to make sure the product reaches 
you on time and in good condition. We prepare around 100,000 
articles per annum for distribution around Europe.  
 
 

SERVICE
Highly-trained employees are available for technical advice on 
demand. Spare part orders and repairs are processed in a quick 
and accurate fashion.  
 
 

ACCOUNTS
Commercial and general enquiries are promptly dealt with by 
the accounts department, providing the best possible advice for 
every individual.

MARKETING
Our marketing department work continuously on keeping our 
catalogues, special offers and our website up to date, ensuring 
consumers are always well informed about products and never miss 
out on a great deal.

DEVELOPMENT / PURCHASING DEPARTMENT
Selecting new products, which are in demand and meet customers’  
requirements, is one of the most challenging tasks for our purchasing 
team. In close cooperation with suppliers we work hard to extend 
and optimize our portfolio regularly.

SALES
Top priorities include customer service, technical and commercial 
support and information on order status and delivery times.  
In addition, all of our selected retailers provide detailed information 
on all products.
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SERVICE

RELIABLE SERVICE COMES STANDARD 
WITH ALL BERNARDO PURCHASES  
One of the main aims of our service team is to deal with customers’  
enquiries in a quick and competent manner, leaving our customers  
satisfied at all times. 

CUSTOMER SUPPORT 
Bernardo staff offer personal support and expert individual advice 
when dealing with all forms of enquiries. Customer support is  
available at all times. 

SPARE PARTS AND WORN PARTS STORAGE 
Our 500m2 spare parts and worn parts storage facility enables us  
to hold large volume allowing the prompt dispatch of spare parts.  
 

ON-SITE SERVICE  
To all our customers we offer machine assembly, start-up and  
training. Furthermore, an on-site service is available through one  
of our expert technicians.  
 

REPAIR WORK    
Repairs are dealt with promptly and professionally by qualified 
service staff. 

Spare parts storage BERNARDO - Service technician

Service technician
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Specification 

for drilling machine 

GB 35 TV Vario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version: June 2015 
Amendment 3 

PRODUCT DEVELOPMENT AND QUALITY CONTROL 

Conformity test by TÜV AUSTRIA Drilling machines checked by TÜV AUSTRIA

Customers initiate new and further development of our portfolio. Specific customer requirements in combi-
nation with market research lead directly to our suppliers’ product development. 
This form of close cooperation with our suppliers allows us to success-fully meet customers’ requests. 
Suppliers are selected carefully to ensure the development of high-quality products. However, safety first 
with all the quality improvements. That´s the reason why our machines have been checked by TÜV 
AUSTRIA SERVICES GMBH since 2010

Extensive quality control is carried out by experienced technicians, both during and after production reassu-
ring you the customer that you have invested in a reliable product. 
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QUALITY CONTROL 

After PWA receives a product, we set about assessing it using a com-
prehensive checklist (testing protocols) to ensure continuous quality 
for the end user. Several test runs later, machines are prepared for 
distribution. In Europe we take full responsibility for our products to 
meet EU-standards. 
All products are delivered complete with detailed operator manuals and 
CE-compliancy checks. 

Checking quality with testing protocol.Test run Quality control
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WWW.BERNARDO.AT

VISIT US ONLINE AND TAKE  
ADVANTAGE OF OUR WEBSITE

NEWS
Find out about current deals, new and further product developments 
and enhancement of existing machines. 

TECHNICAL SPECIFIATIONS
Whether browsing or searching specific product details,  
our website delivers up-to-date detailed information.  

24H ORDERS
Shop online 24/7 – simply register and enjoy the extensive  
range of offers.  

DOWNLOAD CENTRE
Download catalogues, brochures and newsletters at your  
convenience. 

ORDER ONLINE
Save time by ordering  
online at www.bernardo.at 
A few clicks later  
we process your order. 
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Restpostenaktion

Solange der Vorrat reicht!

www.bernardo.at

…AUF 1.200 m2 AUSSTELLUNGSFLÄCHE! 

ANGEBOTE GÜLTIG BIS 31. DEZEMBER 2012

Ihr Spezialist für Metall-, Holz- und BlechbearbeitungsmaschinenIhr Spezialist für Metall-, Holz- und Blechbearbeitungsmaschinen

TOPAKTIONSPREISE
BM 20 T
Tischbohrmaschine

Bohrleistung Stahl: 20 mm 
Tischgröße: 285 x 285 mm
Motorleistung: 0,55 kW / 230 V bzw. 400 V

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Linz!

TB 20 T
Tischbohrmaschine

Bohrleistung max.: 20 mm 
Tischgröße: 290 x 290 mm
Motorleistung: 0,55 kW / 400 V

€379,-
Preis inkl. MwSt.

RBM 780 SB
Radialbohrmaschine

Bohrleistung max.: 16 mm 
Tischgröße: Ø 290 mm
Motorleistung: 0,55 kW / 230 V bzw. 400 V

Bohrleistung max.: 16 mm 

€369,-
Preis inkl. MwSt.

B 610 Pro
Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 32 mm 
Tischgröße: 445 x 410 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

GHD 25 SN
Getriebe-Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 25 mm 
Tischgröße: 500 x 350 mm
Motorleistung: 0,65 kW / 0,90 kW / 400 V

€2.090,-
Preis inkl. MwSt.

KF 20 Super
Bohr- und 
Fräsmaschine

Tischgröße: 405 x 90 mm
Bohrleistung in Stahl.: 13 mm 
Motorleistung: 0,50 kW / 230 V

KF 16 L Vario
Bohr- und 
Fräsmaschine

Bohrleistung in Stahl.: 16 mm 
Tischgröße: 500 x 140 mm
Motorleistung: 0,50 kW / 230 V

€2.070,-
Preis inkl. MwSt.

MD 3550
Magnetbohrmaschine

Kernbohrer max. Bohrtiefe: 50 mm
Spiralbohrer max. Bohrtiefe: 140 mm
Motorleistung: 1,1 kW / 230 V

B 430 Vario
Vario-Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 25 mm 
Tischgröße: 345 x 345 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

BM 25 T
Tischbohrmaschine

Bohrleistung in Stahl: 25 mm 
Tischgröße: 305 x 305 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

GB 30 S
Getriebe-Säulenbohrmaschine

Bohrleistung max.: 30 mm 
Tischgröße: 405 x 335 mm
Motorleistung: 0,75 kW / 400 V

Rechts-Linkslauf

Rechts-Linkslauf

Rechts-Linkslauf

w
w
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Digitale 

Bohrtiefenanzeige
Digitale 

Bohrtiefenanzeige

Stufenlose 

Drehzahleinstellung 2-Stufen Motor
2-Stufen Motor

6 Getriebestufen

inkl. Kühlmitteleinrichtung

Bohrleistung in Stahl.: 30 mm 
Tischgröße: 840 x 210 mm
Motorleistung: 1,1 kW / 230 V

BF 30 Super
Bohr- und Fräsmaschine

€579,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 618,-
JETZT NUR

Inkl. GRATIS

Spiralbohrer-Set 19-tlg., 

1 - 10 mm, HSS 

(Art. Nr. 41-1000)

€359,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 394,-
JETZT NUR

Bohrleistung in Stahl: 25 mm 

€419,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 466,-
JETZT NUR

Inkl. GRATIS 

Bohrmaschinenschraubstock 

BM 150 (Art. Nr. 28-2001)

Inkl. GRATIS

Spiralbohrer-Set 19-tlg., 

1 - 10 mm, HSS 

(Art. Nr. 41-1000)

€649,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 732,-
JETZT NUR

€999,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 1.116,-
JETZT NUR

€822,-
Preis inkl. MwSt.

Inkl. GRATIS 

Spiralbohrer-Set 130-tlg., HSS 

TiN-beschichtet, (Art. Nr. 41-1024)
Inkl. GRATIS 

Spiralbohrer-Set 130-tlg., HSS 

TiN-beschichtet, (Art. Nr. 41-1024)

6 Getriebestufen

€2.450,-
Preis inkl. MwSt.

statt € 2.688,-
JETZT NUR

€740,-
Preis inkl. MwSt.

Inkl. GRATIS

Fräser-Spannzangenfutter 

OZ-Set MK 3, 4 - 16 mm, 9-tlg. 

(Art. Nr. 18-1007)

€234,-
Preis inkl. MwSt.

Untergestell

Inkl. GRATIS

Fräser-Spannzangenfutter 

OZ-Set MK 3, 4 - 16 mm, 9-tlg. 

(Art. Nr. 18-1007)

MARKETING

METALWORKING MACHINES
PRICELIST 2010/01

WOODWORKING MACHINES
PRICELIST 2010/01

SHEET METALWORKING MACHINES
PRICELIST 2010/01

METALWORKING ACCESSORIES
PRICELIST 2010/01

GENERATORS
PRICELIST 2010/01

SANDING MACHINES

BANDSAWS

LATHES
DRILLING AND MILLING MACHINES

DRILLING MACHINES

Our marketing team concentrates primarily on the customer and 
focuses specifically on communication. PWA advertising allows us to 
highlight the BERNARDO advantages while providing the consumer 
an up-close and high resolution image of the product. Receiving our 
catalogues in the mail and Newsletters via email or fax, keeps you 
up-to-date and well informed about product releases. Special offer 
catalogues and mailed out regularly – complete with deals on our best 
sellers along with sharp prices on discontinued lines. 

On-site photo studio
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METAL PROCESSING 

Our extensive metal processing portfolio caters for all needs;  
amateurs, semi-professionals and professionals - everyone will find 
the suitable machine(s), whatever the application. 
When selecting machine equipment, we pay special attention to 
functionality and quality, constantly optimizing these in close  
cooperation with the supplier. 

We offer the following product range: 

DRILLING MACHINES
DRILLING AND MILLING MACHINES
MILLING MACHINES
CNC- MILLING MACHINES
LATHES
CYCLE- LATHES
SAWING MACHINES
GRINDING MACHINES

Profi 550 WQV

BSG 2040 MMBS 350 DGA UWF 90

GB 35 TH
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ACCESSORIES – METAL PROCESSING

Our wide range of tools and accessories allows professional metal 
processing at the highest level. By supplying you with everything, from 
machine to suitable equipment, we ensure optimal, hassle-free working. 

Our portfolio for metal processing equipment offers the following range: 

CLAMPING TOOLS
MEASUREMENT TOOLS
CUTTING TOOLS
SAW BANDS
SANDING BELTS
SAW DISCS
MACHINE ACCESSORIES

Mill chuck OZ-set

Machine vice PHV

Tiltable rotary table TSK

Outside micrometer set (4 pieces) 

3-jaw chuck Multifix - tool holder system

Coolant deviceTiN coated end mill set  

I - 19



WOOD PROCESSING

The extensive Bernardo wood-processing portfolio contains suitable 
machinery for every customer. Long-term experience and careful 
product selection are essential and allow us to offer the best  
price-to-performance ratio. 

Our wood processing portfolio is divided among the following: 

PLANERS
SAWING MACHINES
SPINDLE MOULDERS
COMBINED MACHINES
DRILLING, MULTI-BORING AND MORTISING MACHINES 
WOODTURNING LATHES
BAND SAWS
SANDING MACHINES
WIDE BELT SANDING MACHINES
SHARPENERS
DUST EXTRACTORS 
FEED UNITS 
EDGE BANDING MACHINE
4-SIDE PLANERS AND MOULDERS 
PRESSES AND GLUE APPLICATION MACHINES
BRIQUETTE PRESSES 
WORKBENCHES 

CU 310 F - 2600
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ACCESSORIES – WOOD PROCESSING

Whether milling, sanding or planing, we ensure the supply of the 
right tools and equipment for each application. Ranging from planer 
knives to milling tools, we offer a wide range of accessories: 

DRILL BITS
PLANER KNIVES
MILLING TOOLS 
CIRCULAR SAW BLADES
WOOD TURNING ACCESSORIES
ABRASIVE TOOLS 
ACCESSORIES FOR DUST EXTRACTORS
BAND SAW BLADES 
SHARPENING TOOLS
ACCESSORIES FOR FEED UNITS
MEASURING TOOLS
CLAMPING TOOLS
SAFETY DEVICES
TECHNICAL INFORMATION

Disc carrierSlotting set (6 pieces) Spiral hoseSand band

Rebating cutter headSaw blade Chuck set (6 pieces) Professional wood turning knives B
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SHEET METAL PROCESSING

Our sheet metal processing machines are produced to a high 
standard of quality, focusing on technical equipment and operating 
comfort. The sheet metal processing portfolio ranges from compact 
handheld devices to hydraulic presses, making it attractive for both 
amateurs and professionals. 

Following product groups are available: 

ARBOR PRESSES
TUBE NOTCHERS
NOTCHING MACHINES
BENDING MACHINES
TUBE BENDERS 
METAL GATHERING AND STRETCHING MACHINES
ENGLISH WHEELS 
BORDERING MACHINES
MANUAL SHEARS
CIRCULAR CUTTING SHEARS
HYDRAULIC IRON WORKERS 
MOTORIZED GUILLOTINES
HYDRAULIC SHEARS
PROFILE BENDING MACHINES
UNIVERSAL MACHINES
PAN BRAKES
ROUND BENDING MACHINES
WORKSHOP PRESSES 
PNEUMATIC WORKSHOP PRESSES
HYDRAULIC WORKSHOP PRESSES 
UNIVERSAL HYDRAULIC PRESSES 
HYDRAULIC WORKSHOP STRAIGHTENING PRESSES
HYDRAULIC C-FRAME PRESSES
HYDRAULIC H-FRAME PRESSES
HYDRAULIC PRESS BRAKES

TBS 1020BPK 80 H
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TRANSPORT TECHNOLOGY AND STORAGE FACILITIES 

Bernardo’s transport technology – pallet trucks, shop cranes and 
many more – allows for safe transport. We stock suitable devices 
for a large number of lifting and transport applications, significantly 
relieving your workload. 
In addition, our portfolio includes tool and assembly trolleys, making 
sure necessary tools are always close to hand. 

Following transport and storage devices are available: 

PALLET JACKS
HIGH LIFT PALLET JACKS
HYDRAULIC LIFT TROLLEY
MANUAL PALLET TRUCKS
ROLLER STANDS
ROLLER TABLES
MACHINERY JACKS
HEAVY LOAD TROLLEYS 
OPEN DECK TROLLEYS 
HEAVY LOAD ROLLER SKATES 
ELECTRIC-HYDRAULIC FORKLIFT 
INDUSTRIAL TRUCKS
ELECTRIC PALLET STACKERS
TOOL AND ASSEMBLY TROLLEYS 

EHS 2500

SHW 1000 ERC 7ENH 2200
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BERNARDO 
PWA Handelsges.m.b.H. 
Nebingerstraße 7a | 4020 Linz | Austria 
Phone +43.732.66 40 15

LOCATION - LINZ 

A7 Mühlkreisautobahn
Direction A1 

Vienna / Salzburg

Industriezeile
Exit 9

Nebingerstr.

Am
 Tankhafen

Ho
lla

be
re

rs
tr.

A7 

M
ühlkreis-Autobahn

Prinz-Eugen-Str.

Direction
Linz center

Shopping
center

Direction
Freistadt / Praha

Direction A1
Salzburg / Vienna

Industriezeile 
(Exit 9)

Prinz-Eugen-Str. 
(Exit 10)

Prinz-Eugen-Str.

A7 Mühlkreisautobahn
Direction

Freistadt / Praha

Prinz-Eugen-Str. 
Exit 10
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LOCATION – ENGERWITZDORF 

Engerwitzdorf

A7 Mühlkreisautobahn
Direction 

Freistadt / Praha

BERNARDO 
PWA Handelsges.m.b.H. 
Langwiesen 16 | 4209 Engerwitzdorf | Austria
Phone +43.7235.62 338 - 41 

Gewerbegebiet
Langwiesen

A7 

Mühlkreis-Autobahn

Direction
Freistadt / Praha

Direction
Engerwitzdorf

Langwiesen

Engerwitzdorfer
 Straße

Direction
Linz

Direction
Schweinbach

Direction
Engerwitzdorf
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Maşină de găurit

Mașini de găurit cu coloană și 
curea de transmisie

Pagină  
32 - 33 | 36 | 38 - 39 | 42 - 43

Pagină  
34 | 37

Pagină  
56 - 57 | 59 | 70 | 72

Pagină  
64 - 65 | 67 -69 | 71 | 73

Pagină  
60 | 62 - 63 | 66 | 74 - 75

Mașini de găurit de banc, cu 
coloană și sistem Vario

Mașini de găurit de banc cu 
curea de transmisie

CUPRINS

Pagină 30 - 119

Maşini de carotat cu magnet

Maşini de carotat cu magnet 
cu avans automat



Deutsch

27

Mașina de găurire 
și frezare

Pagină  
76 | 78 | 80 - 81

Pagină  
77 | 79 | 82 - 97

Pagină  
58 | 61 | 100 - 107

Pagină  
98 - 99

Pagină  
108 - 111

Maşină de găurit cu stativ-cadru

Mașini de găurit cu coloană și 
cutie de viteze

Maşina de găurit radială 
rapidă

Pagină 120 - 221

Mașini de găurit de banc cu 
cutie de viteze

Maşină de găurit radială

Pagină  
122 - 163 | 200 - 201

Pagină  
164 - 173 | 178 - 191

Pagină  
174 - 177

Pagină  
192 - 199

Pagină  
202 - 207

Pagină  
208 - 209

Mașina de găurire și 
frezare

Mașina de frezare universală

Mașina de frezare
multi-functionala

Maşina de frezare scule

Maşina de frezare cu batiu

Centru de prelucrare 
vertical CNC

Cu
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Strunguri

Pagină  
224 - 226 | 228 - 238 | 240 - 241

Pagină
227 | 239 | 256 - 263

Pagină  
242 - 255 | 264 - 273

Pagină
274 - 295

Pagină  
296 - 305

Pagină  
306 - 307

Strung de precizie

Centre de prelucrare

Strungul cu ax de 
ghidare şi ax de 
avans 

Strunguri universale

Strunguri universale cu 
control variabil al 
turatiei

Strunguri cu CNC

Pagină 222 - 317

Fierastraie

Pagină 321 - 322

Pagină 320

Fierăstrăie cu bandă 

Fierăstrăul circular de tăiere

Maşina de debitat

Pagină 328 - 335 | 337 - 338

Pagină 323 - 326

Ferăstrăie-bandă orizontală

Pagină 340 - 341 | 344-349

Fierăstrăie cu bandă cu tăiere 
dublă oblică
Pagină 336 | 339 | 342 - 343 | 350 - 357

Fierăstrăie cu bandă cu tăiere 
dublă oblică semiautomat
Pagină 358 - 365

Fierăstraie cu bandă 
semiautomate 
Pagină 366 - 371

Fierăstrăie cu bandă metalic 
complet automat
Pagină 372 - 375

Fierăstrăie cu bandă vertical

Fierăstrăul circular metale 
semiautomat
Pagină 327

Pagină 318 - 389

Fierăstrăie circular de metal 

Pagină 376 - 379
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pentru 
maşini de carotat 
cu magnet

pentru 
mașina de găurire 
și frezare

pentru 
strunguri

pentru 
fierastraie

Pagină  
35 | 40 - 41 | 44 - 53

Pagină  
210 - 221

Pagină  
308 - 317

Pagină  
380 - 389

AccesoriiMaşini de şlefuit

Maşina de şlefuit ud-uscat
Maşină de şlefuit combi
Pagină 410 - 411 | 413 - 415 | 418 | 421

Maşini de polizat 
Maşini de şlefuit dublă
Pagină 412 | 416 - 417 | 419 - 420

Exhaustor pentru aschii metal

Maşini de şlefuit cu platan

Pagină 422 - 424 | 426 - 427

Maşini de şlefuit cu bandă

Pagină 426 - 433

Maşini de rectificat țeavă

Pagină 406 - 409

Maşini de şlefuit tarozi 
Maşina de ascuțit cuțite de gravat
Pagină 400 | 402

Maşini de teşire muchii
Maşină de şelfuit canturi
Pagină 403 - 404 | 405

Maşini de rectificare plană

Pagină 444 - 455

Maşini de ascuțit burghie  
Maşini de şlefuit freze tija
Pagină 392 - 397 | 398 - 399

Pagină 390 - 467 

Maşini universală de şlefuit

Pagină 425 | 434 - 435

pentru 
maşini de şlefuit

Maşini universală de 
rectificat circular
Pagină 436 - 443

Pagină  
456 - 463

pentru 
maşină de găurit

Pagină  
112 - 119

Pagină 464 - 467
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MD 4055
MD 4055 A

MD 5075 VA
MD 5075

MD 5075 V
TPC 2000

MD 6075 S
MD 1000
TPC 3000
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MD 4055
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Maşini de carotat cu magnet 
Modelul MD 4055 poate fi utilizat pentru carotele 12 - 40 mm. Datorită greutăţii proprii 
scăzute de 12,7 kg acest model este adecvat atât pentru utilizarea mobilă la faţa locului 
cât şi pentru lucrări verticale, resp.  deasupra capului. 

Date tehnice MD 4055
Carotieră max. ø 40 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 50 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 13 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 135 mm
Turaţia la funcţionare în gol 480 rot/min
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 140 mm
Forţă magnetică de reţinere 10500 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 159 x 79 x 48 mm
Putere motor 1150 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 240 x 255 x 500 mm
Greutatea cca. 12,7 kg
Nr. art. 01-1370

• Ajustare înălţime reglabilă fără trepte a capului de găurire, ideal pentru utilizarea sculelor lungi de găurit
• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei
• Prinderea sculei este configurată pentru carotiere cu tijă Weldon de 19 mm
• Proces de executare de precizie a capului de găurire prin ghidajul de bare rotunde
• Durată lungă de viaţă funcţională datorită componentelor de înaltă calitate
• Ghidarea stabilă a găuririi garantează rezultate optime de lucru
• Motor de acţionare de performanţă ridicată conceput pentru utilizare de durată
• Maşină profesională ideală pentru utilizarea mobilă

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire

Reprezentare împreună cu toate accesoriile cuprinse în 
completul de livrare

Elemente de operare 
montate vizibil

Sistem de ghidare brevetat pentru 
o stabilitate ridicată

PREȚ

TOP

Ideal pentru 
utilizarea mobilă
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MD 4055 A
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Maşini de carotat cu magnet 
Modelul MD 4055 A cu dispozitiv de prindere cu schimbare rapidă poate fi utilizat pentru carotele de 
12 - 40 mm. Datorită greutăţii proprii scăzute de 12,7 kg acest model este adecvat atât pentru 
utilizarea mobilă la faţa locului cât şi pentru lucrări verticale respectiv deasupra capului.

• Inclusiv dispozitiv de prindere cu schimbare rapidă pentru schimbarea sculelor fără cheie
• Ajustare înălţime reglabilă fără trepte a capului de găurire, ideal pentru utilizarea sculelor lungi de găurit
• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei
• Prinderea sculei este configurată pentru carotiere cu tijă Weldon de 19 mm
• Proces de executare de precizie a capului de găurire prin ghidajul de bare rotunde
• Durată lungă de viaţă funcţională datorită componentelor de înaltă calitate
• Ghidarea stabilă a găuririi garantează rezultate optime de lucru
• Motor de acţionare de performanţă ridicată conceput pentru utilizare de durată
• Maşină profesională ideală pentru utilizarea mobilă

Schimbare simplă a sculelor 
prin dispozitivul de prindere 
cu schimbare rapidă

NOU

Opţional se poate livra: Adâncitor 
conic şi adâncitor debavurare 90°, 
15 - 50 mm / Weldon 19

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Dispozitiv de prindere cu schimbare rapidă

Lubrifiere interioară automată, 
agentul de răcire este condus 
direct la vârful carotierei

Date tehnice MD 4055 A
Carotieră max. ø 40 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 50 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 13 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 135 mm
Turaţia la funcţionare în gol 480 rot/min
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 133 mm
Forţă magnetică de reţinere 10500 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 159 x 79 x 48 mm
Putere motor 1150 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 240 x 255 x 500 mm
Greutatea cca. 12,7 kg
Nr. art. 01-1370B

Inclusiv dispozitiv de 
prindere cu schimbare 

rapidă PREȚ

TOP

Ideal pentru 
utilizarea mobilă
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MD 5075 VA
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Maşini de carotat cu magnet 
cu avans automat

• Inclusiv dispozitiv de prindere cu schimbare rapidă pentru schimbarea sculelor fără cheie
• Poziţionarea pinolei la alegare manual sau cu avans automat
• Economie ridicată de timp şi costuri datorită avansului automat de găurire
• Adecvată ideal pentru utilizarea pe şantiere şi lucrări de montaj
• Maşină ideală pentru utilizatori cu volume mari de găurit 
• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Dispozitiv de prindere cu schimbare rapidă

Elemente de operare 
montate vizibil

Date tehnice MD 5075 VA
Carotieră max. ø 50 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 16 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 205 mm
Turaţia la funcţionare în gol 230 / 550 rot/min
Viteză avans 22 mm/min
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 215 mm
Forţă magnetică de reţinere 12800 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 178 x 94 x 44 mm
Putere motor 1550 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 300 x 310 x 620 mm
Greutatea cca. 21 kg
Nr. art. 01-1374

Poziţionarea pinolei la alegare 
manual sau cu avans automat

Sistem de ghidare brevetat 
pentru o stabilitate ridicată

NOU

Inclusiv dispozitiv de 
prindere cu schimbare 

rapidă

Avans automat 
la găurire

Sistem de ghidare 
brevetat

2 viteze
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Accesorii pentru MD 4055

Nr. art. Denumire

41-1110 Carotieră Standard HSS tip KBK, 14/18/22, adânc. de găurire de 30 mm

41-1111 Carotieră Standard HSS tip KBL, 14/18/22, adânc. de găurire de 55 mm

41-1112 Carotieră Vario HSS tip PLUS KBK, 14/18/22, adânc. de găurire de 30 mm

41-1113 Carotieră Vario HSS tip PLUS KBL, 14/18/22, adânc. de găurire de 55 mm

41-1119 Carotieră Standard HSS tip KBK, 13 - 22 mm, adânc. de găurire de 30 mm

41-1120 Carotieră Vario HSS tip PLUS KBK, 13 - 22 mm, adânc. de găurire de 30 mm

Nr. art. Denumire

24-1075 Mandrină coroană dinţată 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1075B Mandrină coroană dinţată 3 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076 Mandrină cu prindere rapidă 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076B Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

53-1051 Adaptor mandrină 1/2" - 20 UNF / Weldon 19 mm

53-1054 Adaptor prelungitor 80 mm / Weldon 19 mm

Adaptor prelungitor 80 
mm / Weldon 19 mm

Adaptor mandrină 1/2" - 
20 UNF / Weldon 19 mm

Mandrină cu prindere rapidă 
with collet 1/2" - 20 UNF

Mandrină coroană dinţată 
with collet 1/2" - 20 UNF
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Maşini de carotat cu magnet 
Transmisia mecanică în 2-trepte a maşinii de carotat cu magnet MD 5075 garantează suficient moment 
de rotaţie pentru găuriri de până la 50 mm diametru.  Datorită gamei largi de accesorii această maşină 
poate fi utilizată pentru o gamă variată de aplicaţii.

Date tehnice MD 5075
Carotieră max. ø 50 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 16 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 195 mm
Turaţia la funcţionare în gol 230 / 550 rot/min
Prindere ax MK 2
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 250 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 140 mm
Forţă magnetică de reţinere 12800 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 178 x 94 x 44 mm
Putere motor 1550 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 270 x 300 x 625 mm
Greutatea cca. 18 kg
Nr. art. 01-1372

• Ajustare înălţime reglabilă fără trepte a capului de găurire, ideal pentru utilizarea sculelor lungi Unelte de găurire
• La utilizarea carotierelor este necesară o forţă de avans mai scăzută în comparaţie cu burghiele elicoidale
• Un electromagnet puternic asigură o forţă magnetică mare de reţinere
• Inclusiv suport portscule cu răcire automată internă cu MK 2 / tijă Weldon de 19 mm
• Transmisie în 2 trepte pentru adaptarea vitezei de tăiere la piesa de prelucrat
• În fabricaţie de serie cu lanţ de siguranţă pentru utilizarea verticală sau deasupra capului
• Motor de acţionare cu putere mare şi putere de tracţiune proiectat pentru funcţionare de durată
• Ideal pentru construcţiile metalice, construcţia de automobile, construcţia de maşini etc.

Sistem de ghidare brevetat pentru o stabilitate ridicată

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Adaptor MK 2 / cu tijă Weldon de 19 mm

Lubrifiere interioară automată, 
agentul de răcire este condus 
direct la vârful carotierei

Transmisie în 2 trepte, turaţia 
la alegere 230 / 550 rot/min

Conicitatea 
arborelui MK 2

2 viteze

Sistem de ghidare 
brevetat
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Maşini de carotat cu magnet 
cu avans automat

Date tehnice MD 5075 V
Carotieră max. ø 50 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 16 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 205 mm
Turaţia la funcţionare în gol 230 / 550 rot/min
Viteză avans 22 mm/min
Prindere ax MK 2
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 255 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 165 mm
Forţă magnetică de reţinere 12800 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 178 x 94 x 44 mm
Putere motor 1550 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 280 x 260 x 635 mm
Greutatea cca. 20,65 kg
Nr. art. 01-1373

• În fabricaţie de serie cu con MK 3-pentru prinderea celor mai variate scule (burghie elicoidale, adâncitor, alezoare,...)
• Poziţionarea pinolei la alegare manual sau cu avans automat
• Economie ridicată de timp şi costuri datorită avansului automat de găurire
• Adecvată ideal pentru utilizarea pe şantiere şi lucrări de montaj
• Maşină ideală pentru utilizatori cu volume mari de găurit 
• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei.

Poziţionarea pinolei la alegare 
manual sau cu avans automat

Avans automat 
la găurire

Livrarea se face într-o cutie 
robustă din metal

Exemplu de aplicaţie

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din metal
• Recipient pentru agent de răcire
• Adaptor MK 2 / cu tijă Weldon de 19 mm

2 viteze

Sistem de ghidare 
brevetat

Conicitatea 
arborelui MK 2
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TPC 2000
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Maşini de carotat cu magnet 
cu acţionare Vario

Date tehnice TPC 2000
Carotieră max. ø 50 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 16 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 195 mm
Filetare max. M 20
Turaţia în gol, fără trepte 112 -230 / 270-550 rot/min
Prindere ax MK 2
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 250 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 155 mm
Forţă magnetică de reţinere 12800 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 178 x 94 x 44 mm
Putere motor 1550 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 280 x 300 x 625 mm
Greutatea cca. 18,28 kg
Nr. art. 01-1375

• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei
•  Reglare variabilă a turaţiei pentru o adaptarea optimă a vitezei de tăiere la  

carotare, filetare, adâncire şi alezare
•  În fabricaţie de serie cu con MK 2-pentru prinderea celor mai variate scule (burghie elicoidale,  

adâncitor, alezoare, mandrină de filetare, perforatoare, ...) 
• Motor de antrenare cu moment puternic cu demarare lină şi protecţie la suprasarcină 
• Un electromagnet puternic asigură o forţă magnetică mare de reţinere

Elemente de operare 
montate vizibil

Livrarea are loc în cutie de 
transport de înaltă calitate

Aparat de tăiere filet livrabil 
opţional

Lubrifiere interioară automată, 
agentul de răcire este condus 
direct la vârful carotierei

Filetare 
max. M 20

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Adaptor MK 2 / cu tijă Weldon de 19 mm

Sistem de ghidare 
brevetat

Acţionare 
Vario

Sens rotatie 
stanga-dreapta
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MD 6075 S
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Maşini de carotat cu picior 
magnetic ajustabil

Date tehnice MD 6075 S
Carotieră max. ø 60 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 16 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 200 mm
Turaţia la funcţionare în gol 230 / 550 rot/min
Prindere ax MK 2
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 255 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 160 mm
Forţă magnetică de reţinere 12800 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 178 x 94 x 44 mm
Putere motor 1550 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 300 x 280 x 630 mm
Greutatea cca. 18 kg
Nr. art. 01-1372B

• Poziţionare simplă a maşinii cu ajutorul piciorului magnetic reglabil 
• Adecvată ideal pentru utilizarea pe şantiere şi lucrări de montaj
• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei
•  În fabricaţie de serie cu con MK 2-pentru prinderea celor mai variate scule (burghie elicoidale,  

adâncitor, alezoare, mandrină de filetare, perforatoare, ...) 
• Transmisie în 2 trepte pentru adaptarea vitezei de tăiere la piesa de prelucrat
• În fabricaţie de serie cu lanţ de siguranţă pentru utilizarea verticală sau deasupra capului
• Un electromagnet puternic asigură o forţă magnetică mare de reţinere
• Maşină profesională ideală pentru utilizarea intensivă în ateliere

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Adaptor MK 2 / cu tijă Weldon de 19 mm

Conicitatea 
arborelui MK 2

2 viteze

Sistem de ghidare 
brevetat

Opţional se poate livra: Adâncitor 
conic şi adâncitor debavurare 
90°, 15 - 50 mm / Weldon 19

Elemente de operare 
montate vizibil

Pe ambele părţi cu rotaţie la 20°, 
deplasabil înainte şi înapoi cu 10 mm

NOU

Picior magnetic 
reglabil
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Accesorii pentru MD 5075 / 5075 V / TPC 2000 / MD 6075 S

Arbor with 
coolant feed

Keyless quick-change 
toolholder

Dorn mandrină

Adaptor prelungitor
80 mm / Weldon 19 mm

Adaptor mandrină 1/2"- 
20 UNF / Weldon 19 mm

Mandrină cu prindere rapidă 
with collet 1/2" - 20 UNF

Mandrină coroană dinţată 
with collet 1/2" - 20 UNF

Mandrină cu prindere rapidă 
with collet B 16
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Accesorii pentru MD 5075 / 5075 V / TPC 2000 / MD 6075 S

Nr. art. Denumire

24-1082 Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16

24-1089 Aparat de filetare MK 2, M 3 - M 12 / 8-piese.

24-1098 Set tăiere filet-schimbare rapidă mandrină MK 2 / M6 - M30 / 12-piese.

41-1046 Casetă burghie coadă conică Set A, MK 2, 10-piese. - 14,5-23 mm

41-1051 Casetă burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 9-piese. - 14,5-30 mm

53-1051 Adaptor mandrină 1/2" - 20 UNF / Weldon 19 mm

53-1054 Adaptor prelungitor 80 mm / Weldon 19 mm

53-1089 Suport portscule cu răcire automată internă MK 2 / Weldon 19 mm

53-1096 Suport portscule cu schimbare rapidă şi cu răcire automată internă MK 2

Nr. art. Denumire

24-1002 Dorn mandrină MK 2 - B 16

24-1041 Manşon de prelungire MK 2 / 2

24-1042 Manşon de prelungire MK 2 / 3

24-1070 Mandrină cu prindere rapidă cu prindere MK 2, 1 - 13 mm

24-1071 Mandrină cu prindere rapidă cu prindere MK 2, 1 - 16 mm

24-1075 Mandrină coroană dinţată 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1075B Mandrină coroană dinţată 3 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076 Mandrină cu prindere rapidă 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076B Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

Tread cutting device 
for TPC 2000

Con Morse 
extension socket

Mandrină cu prindere rapidă 
cu prindere

Tapping chuck

Quick change collet
M 3 - M 12

Tapping chuck

Quick change collet
M 6 - M 30
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MD 1000
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Maşini de carotat cu magnet 
Transmisia mecanică în 4 trepte a maşinii de carotat cu magnet MD 1000 garantează suficient moment 
de rotaţie pentru găuriri de până la 100 mm diametru.  Datorită gamei largi de accesorii această maşină 
poate fi utilizată pentru o gamă variată de aplicaţii.

Date tehnice MD 1000
Carotieră max. ø 100 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 32 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 250 mm
Turaţia la funcţionare în gol 85 / 160 / 320 / 570 rot/min
Prindere ax MK 3
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 320 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 140 mm
Forţă magnetică de reţinere 25200 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 210 x 105 x 70 mm
Putere motor 2000 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 270 x 380 x 785 mm
Greutatea cca. 28,84 kg
Nr. art. 01-1378

• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei
• În fabricaţie de serie cu transmisie în 4 trepte pentru un moment ridicat şi în domeniul de turaţii scăzute
• Motor de acţionare cu putere mare şi putere de tracţiune proiectat pentru funcţionare de durată
• Maşină profesională ideală pentru utilizarea intensivă în ateliere
• Accesorii speciale cuprinzătoare pentru un domeniu de utilizare extins
• În fabricaţie de serie cu con MK3 pentru prinderea celor mai variate scule
•  Transmisia în 4 trepte permite reglarea optimă a vitezei de tăiere la  

găurire cu carotieră, adâncire şi alezare,....

Imagine cu întreaga gamă de accesorii din sfera de livrare, 
transport facil datorită rolelor integrate pe cutia de transport

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Adaptor MK 3 / cu tijă Weldon de 19 mm

Sistem de ghidare brevetat 
pentru o stabilitate ridicată

În fabricaţie de serie cu con MK 
3 - pentru prinderea celor mai 
diferite scule

4 viteze

Gama larga de 
accesorii optionale
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TPC 3000

PROFESSIONAL
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Maşini de carotat cu magnet 
cu acţionare Vario

Date tehnice TPC 3000
Carotieră max. ø 100 mm
Carotieră adâncime de găurire max. 75 mm
Burghiu elicoidal max. Ø 32 mm
Cursa de deplasare max. a capului de găurire 250 mm
Filetare max. M 30
Turaţia în gol, fără trepte 30 - 60 / 60 - 105

105 - 210 / 210 - 380 rot/min
Prindere ax MK 3
Prindere tijă Weldon 19 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 320 mm
Distanţă prindere Weldon / placa de bază max. 225 mm
Forţă magnetică de reţinere 25200 N
Dimensiune picior magnetic (Lg x Lt x H) 210 x 105 x 70 mm
Putere motor 2000 W
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 280 x 350 x 785 mm
Greutatea cca. 29 kg
Nr. art. 01-1376

• Lubrifiere interioară automată, agentul de răcire este condus direct la vârful carotierei
• În fabricaţie de serie cu con MK3 pentru prinderea celor mai variate scule (burghie elicoidale,  
    adâncitor, alezoare, mandrină de filetare, perforatoare, ...) 
• Motor de antrenare cu moment puternic cu demarare lină şi protecţie la suprasarcină 
• Reglare variabilă a turaţiei pentru o adaptarea optimă a vitezei de tăiere la 
    carotare, filetare, adâncire şi alezare 
• Prinderile de sculă sunt configurate pentru carotiere cu tijă de 19 (standard) respectiv 32 mm 
    (opţional) cu tijă Weldon 
• Un electromagnet puternic asigură o forţă magnetică mare de reţinere

Accesorii standard:
• Lanţ de siguranţă
• Cutie din material plastic
• Recipient pentru agent de răcire
• Adaptor MK 3 / cu tijă Weldon de 19 mm

Opţional se poate livra: tăiere 
filet-mandrină schimbare rapidă 
cu elemente de prindere între 
M6 - M30

Lubrifiere interioară automată, 
agentul de răcire este condus 
direct la vârful carotierei.

Gama larga de 
accesorii optionale

Trepte de turaţie

1. 30 – 60 rpm
2. 60 – 105 rpm
3. 105 – 210 rpm
4. 210 – 380 rpm

Filetare  
max. M 20

Sens rotatie 
stanga-dreapta

Fabricat în serie cu transmisie 
în 4 trepte, turaţie reglabilă va-
riabil în cadrul fiecărei trepte.

Motor de acţionare cu performanţă 
ridicată conceput pentru utilizare  
de durată.
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Accesorii pentru MD 1000 / TPC 3000

Suport portscule  
cu răcire internă

Suport pentru scule cu 
schimbare rapidă

Dorn mandrină

Adaptor prelungitor 80 mm / 
Weldon 19 mm

Adaptor mandrină 1/2“- 
20 UNF / Weldon 19 mm

Mandrină rapidă cu prindere 
1/2“ - 20 UNF

Mandrină coroană dinţată 
cu prindere 1/2“ - 20 

UNF

Mandrină rapidă cu prindere  
B 16
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Accesorii pentru MD 1000 / TPC 3000

Nr. art. Denumire

24-1090 Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 / 8-piese.

24-1092 Aparat de filetare MK 3, M 12 - M 24 / 8-piese.

24-1099 Set tăiere filet-schimbare rapidă mandrină MK 3 / M6-M30 / 12-piese.

41-1046 Casetă burghie coadă conică Set A MK 2, 1-piese. - 14,5-23 mm

41-1051 Casetă burghie coadă conică Set B MK 2/3, 9-piese. - 14,5-30 mm

53-1051 Adaptor mandrină 1/2" - 20 UNF / Weldon 19 mm

53-1054 Adaptor prelungitor 80 mm / Weldon 19 mm

53-1090 Suport portscule cu răcire automată internă MK 3 / Weldon 19 mm

53-1091 Suport portscule cu răcire automată internă MK 3 / Weldon 32 mm

53-1097 Suport portscule cu schimbare rapidă şi cu răcire automată internă MK 3

Nr. art. Denumire

24-1005 Dorn mandrină MK 3 - B 16

24-1022 Manşon reductor MK 3 / 2

24-1043 Manşon de prelungire MK 3 / 2

24-1042 Manşon de prelungire MK 3 / 3

24-1072 Mandrină cu prindere rapidă cu prindere MK 3, 1 - 13 mm

24-1075 Mandrină coroană dinţată 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1075B Mandrină coroană dinţată 3 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076 Mandrină cu prindere rapidă 1 - 13 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1076B Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / 1/2" - 20 UNF

24-1082 Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16

Dispozitiv de filetare pentru 
TPC 3000

Manşon de prelungire Mandrină cu prindere rapidă 
cu prindere

Mandrină de filetare

Element ataşat de filetare 
cu schimbare rapidă  

M 3 - M 12

Mandrină de filetare

Element ataşat de filetare 
cu schimbare rapidă  

M 6 - M 30

Manşon reductor
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Suport portscule cu răcire automată internă

• Cu răcire automată internă pentru carotieră
• Pentru maşini de găurit cu sistem de prindere de tip con Morse
• Pentru prinderea sculelor cu tijă Weldon de 19 şi 32 mm

Nr. art. Denumire

53-1089 Suport portscule cu răcire automată internă cu con Morse 2 / Weldon 19 mm

53-1090 Suport portscule cu răcire automată internă cu con Morse 3 / Weldon 19 mm

53-1091 Suport portscule cu răcire automată internă cu con Morse 3 / Weldon 32 mm

53-1092 Suport portscule cu răcire automată internă cu con Morse 4 / Weldon 32 mm

53-1093 Suport portscule cu răcire automată internă cu con Morse 5 / Weldon 32 mm

Suport pentru scule cu schimbare rapidă şi cu răcire automată internă

• Cu răcire automată internă pentru carotieră cu tijă Weldon de 19 mm
• Schimbare rapidă a sculei fără cheie de strângere
• Inclusiv furtun şi cuplaje cu închidere rapidă

Nr. art. Denumire

53-1096 Suport portscule cu schimbare rapidă şi cu răcire automată internă con Morse 2

53-1097 Suport portscule cu schimbare rapidă şi cu răcire automată internă con Morse 3

Adaptor mandrină

• Adapter de la Weldon 19 mm la 1/2“ - 20 UNF
• Pentru prinderea mandrinelor cu coroană dinţată şi mandrinelor rapide

Nr. art. Denumire

53-1051 Adaptor mandrină 1/2"- 20 UNF / Weldon 19 mm

Adaptor prelungitor

• Prelungitor tijă Weldon 80 mm
• Pentru prinderea sculelor cu tijă Weldon de 19 mm
• Utilizare la suprafeţe ale pieselor de prelucrat adânci sau în trepte
• Inclusiv ştift ejector

Nr. art. Denumire

53-1054 Adaptor prelungitor 80 mm / Weldon 19 mm
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Set tăiere filet-schimbare rapidă mandrină M 3 - M 12 / M 12 - M 24 

Set tăiere filet-schimbare rapidă mandrină M 6 - M 30

• Pentru utilizarea tarozilor pentru filete de gaură de trecere şi filete de gaură înfundată (găuri înfundate)
• Inserţii de schimbare rapidă dotate în serie cu cuplaje de suprasarcină de siguranţă
• Tăiere mecanică a filetelor cu alimentare manuală pentru maşini de carotat, maşini de găurit de masă şi Maşini de găurit cu coloană
• Schimbare rapidă şi uşoară a tarozilor fără alte unelte
• Adecvat pentru maşini cu rotaţie pe dreapta şi pe stânga
• Variantă de execuţie care nu necesită lucrări de întreţinere

• Schimbare rapidă şi uşoară a tarozilor fără alte unelte
• Pentru utilizarea tarozilor pentru filete de gaură de trecere şi filete de gaură înfundată (găuri înfundate)
• Adecvat pentru maşini cu rotaţie pe dreapta şi pe stânga
• Mandrine de derivaţie dotate în serie cu cuplaje de suprasarcină de siguranţă
• Tăiere mecanică a filetelor cu alimentare manuală pentru maşini de carotat, maşini de găurit de masă şi Maşini de găurit cu coloană
• Variantă de execuţie care nu necesită lucrări de întreţinere

Nr. art. Con Morse D D1 d L1 L Zona de tăiere Torque Greutatea cca.

24-1089 MK 2 46 mm 17,780 mm 19 mm 75 mm 171,5 mm M 3 - M 12 25 Nm 1,08 kg

24-1090 MK 3 46 mm 23,825 mm 19 mm 94 mm 191 mm M 3 - M 12 25 Nm 1,28 kg

24-1092 MK 3 66 mm 23,825 mm 30 mm 94 mm 227 mm M 12 - M 24 150 Nm 3,20 kg

Conţinut M 3 - M 12:
M 3 / M 3,5 /  M 4 / M 5 - 6 / M 8 / M 10 / M 12

Conţinut M 12 - M 24:
M 12 / M 14 / M 16 / M 18 / M 20 / M 22 / M 24

Nr. art. Con Morse Zona de găurire Zona de tăiere Reducţii Element ataşat de filetare

24-1098 MK 2 3 - 31,5 mm M 6 - M 30 MK 1 / MK 2 / MK 3 M 6 - 8 / 10 / 12 / 16 / 18 - 20 / 24 / 27 - 30

24-1099 MK 3 3 - 31,5 mm M 6 - M 30 MK 1 / MK 2 / MK 3 M 6 - 8 / 10 / 12 / 16 / 18 - 20 / 24 / 27 - 30

Zona de tăiere M 6 - M 8 M 10 M 12 M 16 M 18 - M 20 M 24 M 27 - M 30

d x a 6,3 x 5 mm 8 x 6,3 mm 9 x 7,1 mm 12,5 x 10 mm 14 x 11,2 mm 18 x 14 mm 20 x 16 mm
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NO. S
MS:NO. S

L

d D

MS.NO.S

MS.NO.T

MS.NO.T

L

d D

MS.NO.S

Dorn mandrină

• Complet călit şi rectificat
• Pentru con mandrină conform DIN 238
• Mandrine pentru utilizare  
   la maşini cu con morse

Nr. art. Denumire Con Morse Con scurt Lungime d

24-1002 Dorn mandrină MK 2 - B 16 MK 2 B 16 112 mm 15,773 mm

24-1005 Dorn mandrină MK 3 - B 16 MK 3 B 16 131 mm 15,773 mm

Manşon reductor

• Variantă de execuţie de mare precizie, călită complet
• Con interior şi exterior rectificat conform DIN 2185

Nr. art. Denumire Con Morse Lungime D d

24-1022 Manşon reductor MK 3/2 MK 3 MK 2 112 mm 24,7 mm 17,780 mm

Manşon de prelungire

• Variantă de execuţie de mare precizie, călită complet
• Con interior şi exterior rectificat conform DIN 2187

Nr. art. Denumire Con Morse Lungime D d

24-1041 Manşon de prelungire MK 2 / 2 MK 2 MK 2 175 mm 30 mm 17,780 mm

24-1042 Manşon de prelungire MK 2 / 3 MK 2 MK 3 196 mm 36 mm 23,825 mm

24-1043 Manşon de prelungire MK 3 / 2 MK 3 MK 2 194 mm 30 mm 17,780 mm

24-1044 Manşon de prelungire MK 3 / 3 MK 3 MK 3 215 mm 36 mm 23,825 mm

Mandrină cu coroană cu suport pentru filet

• Variantă de execuţie pentru maşini cu sens de rotaţie pe dreapta
• Utilizare la maşini de găurit staţionare şi acţionate manual
• Cu prindere 1/2“ - 20 UNF
• Forţă de strângere constantă la găurire

Nr. art. Denumire

24-1075 Mandrină coroană dinţată 1-13 mm / 1/2"- 20 UNF

24-1075B Mandrină coroană dinţată 3-16 mm / 1/2"- 20 UNF

Accesorii pentru maşinile de carotat
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Mandrină cu prindere rapidă cu suport pentru filet

• Cu filet interior 1/2“ - 20 UNF
• Pentru strângerea fără cheie a sculelor
• Precizie înaltă a concentricităţii şi forţă de prindere maximă
• Toate piesele de uzură sunt călite superficial şi rectificate

Nr. art. Denumire

24-1076 Mandrină cu prindere rapidă 1-13 mm / 1/2"- 20 UNF

24-1076B Mandrină cu prindere rapidă 1-16 mm / 1/2´"- 20 UNF

Mandrină cu prindere rapidă cu con interior

• Cu con interior B 16
• Pentru strângerea fără cheie a sculelor
• Precizie înaltă a concentricităţii şi forţă de prindere maximă
• Toate piesele de uzură sunt călite superficial şi rectificate

Nr. art. Domeniu de prindere Con scurt d l D L L1 Greutatea cca.

24-1082 1 - 16 mm B 16 15,773 mm 24,000 mm 54 mm 112,2 mm 102 mm 1,268 kg

Mandrină cu prindere rapidă cu suport direct

• Variantă de execuţie cu şanţuri de prindere integrate MK 2 resp. MK 3
• Prindere şi desfacere simplă cu mâna chiar şi după o utilizare în cele mai dificile condiţii
• Toate piesele de uzură sunt călite superficial şi rectificate
vPentru strângerea fără cheie a sculelor

Nr. art. Domeniu de prindere Con Morse A B D Greutatea cca.

24-1070 1 - 13 mm MK 2 160 mm 80 mm 50,5 mm 1,00 kg

24-1071 1 - 16 mm MK 2 165 mm 85 mm 57 mm 1,32 kg

24-1072 1 - 16 mm MK 3 184 mm 85 mm 57 mm 1,48 kg
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Nr. art. Denumire

41-1110 Carotieră standard HSS tip KBK, 14/18/22, adâncime de găurire de 30 mm

Carotieră standard HSS tip KBK
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Livrarea se efectuează în cutie compactă  
   din material plastic
• Oţel de înaltă performanţă
• Care poate fi rectificat ulterior
• Adâncime de găurire 30 mm

Carotieră standard HSS

Conţinut:
• 2 buc. KBK 14 mm
• 2 buc. KBK 18 mm
• 1 buc. KBK 22 mm

30 m
m

Nr. art. Denumire

41-1111 Carotieră standard HSS tip KBL, 14/18/22, adâncime de găurire de 55 mm

Carotieră standard HSS tip KBL
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Livrarea se efectuează în cutie compactă  
   din material plastic
• Oţel de înaltă performanţă
• Care poate fi rectificat ulterior
• Adâncime de găurire 55 mm

Conţinut:
• 2 buc. KBL 14 mm
• 2 buc. KBL 18 mm
• 1 buc. KBL 22 mm

55 m
m

Nr. art. Denumire

41-1119 Set carotiere standard HSS tip KBK, 13 - 22 mm, adâncime de găurire de 30 mm

Set carotiere standard HSS tip KBK
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Livrare în casetă stabilă din material plastic
• Oţel de înaltă performanţă
• Care poate fi rectificat ulterior
• Adâncime de găurire 30 mm

Conţinut:
câte 1 buc. KBK 13 / 14 / 17 / 18 / 21 / 22 mm
1 buc. ştift ejector

30 m
m

Carotierele standard HSS tip KBK şi KBL sunt confecţionate din oţel de înaltă performanţă şi sunt concepute pentru utilizare profesională. Seturile conţin 
mărimile utilizate în mod frecvent şi se pot obţine la alegere pentru o adâncime de găurire de 30 resp. 55 mm. Avantajul carotierelor faţă de burghiele 
elicoidale este că nu este aşchiată întreaga suprafaţă de găurire ci numai un inel îngust. Astfel efortul este semnificativ mai scăzut. 
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Nr. art. Denumire

41-1112 Carotiere HSS-Vario PLUS tip KBK, 14/18/22, adâncimea de găurire 30 mm

Carotiere HSS-Vario PLUS tip KBK
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Livrarea se efectuează în cutie compactă din material plastic
• Oţel de înaltă performanţă
• Acoperit cu straturi din materiale dure
• Rezistenţă ridicată la uzură
• Evacuare foarte bună a aşchiilor
• Adâncime de găurire 30 mm

Conţinut:
• 2 buc. KBK 14 mm
• 2 buc. KBK 18 mm
• 1 buc. KBK 22 mm

Carotiere HSS-Vario PLUS

Nr. art. Denumire

41-1113 Carotiere HSS-Vario PLUS tip KBL, 14/18/22, adâncimea de găurire 55 mm

Carotiere HSS-Vario PLUS tip KBL
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Livrarea se efectuează în cutie compactă din material plastic
• Oţel de înaltă performanţă
• Acoperit cu straturi din materiale dure
• Rezistenţă ridicată la uzură
• Evacuare foarte bună a aşchiilor
• Adâncime de găurire 50 mm
Conţinut:
• 2 buc. KBL 14 mm
• 2 buc. KBL 18 mm
• 1 buc. KBL 22 mm

30 m
m

55 m
m

Nr. art. Denumire

41-1121 Set carotiere HSS-Vario PLUS tip KBK, 13-22 mm, adâncimea de găurire 30 mm

Carotiere HSS-Vario PLUS tip KBK
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Livrarea se efectuează în cutie compactă din material plastic
• Oţel de înaltă performanţă
• Acoperit cu straturi din materiale dure
• Rezistenţă ridicată la uzură
• Evacuare foarte bună a aşchiilor
• Adâncime de găurire 30 mm

Conţinut:
câte 1 buc. KBK 13 / 14 / 17 / 18 / 21 / 22 mm
1 buc. ştift ejector

30 m
m

Carotierele HSS-Vario PLUS sunt şi ele confecţionate din oţel de înaltă performanţă şi datorită acoperirii cu straturi din materiale dure asigură o durată 
de viaţă mai îndelungată. Alte avantaje ale acoperirii cu straturi din materiale dure sunt: o evacuare a aşchiilor îmbunătăţită, o rezistenţă ridicată la uzură, 
precum şi o rentabilitate sporită. Seturile conţin mărimile utilizate în mod frecvent şi se pot obţine la alegere pentru o adâncime de găurire de 30 resp. 55 
mm. Avantajul carotierelor faţă de burghiele elicoidale este că nu este aşchiată întreaga suprafaţă de găurire ci numai un inel îngust. Astfel efortul este 
semnificativ mai scăzut.
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Adâncitor conic şi adâncitor debavurare

Set burghiu freză HSS Accesorii diverse

Şpanul este atras de un magnet cu aderenţă puternică şi prin tragerea 
butonului şpanul este evacuat. Îndepărtare uşoară şi colectare a şpanului 
magnetic de la tăierea cu fierăstrăul. 
Asigură un loc de muncă curat

Burghiele freză sunt adecvate cel 
mai bine pentru maşini de carotat 
pentru găurirea de diametre mici (6 
– 13 mm). Avantajele principale faţă 
de burghiele elicoidale sunt stabi-
litate mai ridicată datorită prinderii 
directe Weldon şi faptul că datorită 
celor două tăişuri nu este necesară 
nicio marcare a centrului.

Recomandată 
Viteza de tăiere 
Vc = cca. 30 m/min.

Burghiu freză: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
Adâncime de găurire: 30 mm
Coadă de burghiu: Weldon 19 mm

Nr. art. Denumire

41-1103 Set burghie freză HSS, 6 - 13 mm, adâncime de găurire 30 mm, 6-piese

Cu ajutorul adâncitoarelor conice şi de debavurare găurile date sunt debavurate, respectiv se creează adâncituri pentru şuruburi cu cap îngropat sau 
nituri. Adâncitoarele conice şi de debavurare de la BERNARDO se găsesc la alegere fie cu coadă cilindrică sau cu sistem de prindere Weldon de 19 mm. 
Prin varianta de execuţie de mare precizie se asigură o funcţionare fără trepidaţii şi astfel rezultate ideale.

• Set de 6 piese din HSS în cutie din metal
• cu tijă cilindrică
• Unghi de teşire 90°, 3-tăişuri
• conform DIN 335-C

Nr. art. Denumire

41-1075 Adâncitor conic 90°, 6 piese, HSS

Nr. art. Denumire

41-1080 Adâncitor conic şi adâncitor debavurare 90°, HSS, stratif. Tin 4-piese

Nr. art. Denumire

41-1076 Adâncitor conic şi adâncitor debavurare 90° , 15 - 50 mm / Weldon 19

Conţinut:
câte 1 buc. 6,3 / 8,3 / 19, 4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

Conţinut:
câte 1 buc. 2 - 5 mm / 5 - 10 mm / 10 - 15 mm / 15 - 20 mm

• Set de 4-piese din HSS-TiN în cutie din metal
• cu tijă cilindrică
• evacuare optimă a aşchiilor prin găurire pe direcţia    
   canalului de evacuare

• Unghi de teşire 90°, 3-tăişuri
• Cu tijă Weldon 19 mm
• Zona de zencuire de la 15 - 50 mm

Nr. art. Denumire

51-1050 Aparat magnetic de ridicare a şpanului
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Accesorii pentru maşinile de carotat

Agent de răcire miscibil cu apa cu un domeniu de performanţă excelent la o productivitate 
excepţională - din volumul canistrei rezultă până la 200 l emulsie de răcire.
Aditivii speciali prelungesc timpul de repaus şi îmbunătăţesc debitul de curgere al 
aşchiilor, prin aceasta se asigură un aspect calitativ mai bun al tăierii pe materialul de 
prelucrat.
Acest concentrat este conceput pentru toate lucrările de aşchiere a oţelului şi metalelor 
neferoase, de ex. găurire, frezare, tăiere, strunjire, etc.
Concentraţia necesară la utilizare (ulei:apă)
Strunjire, găurire, frezare  1:20 până la 1:40

Concentrat de agent de răcire RK 12

Ulei de tăiere cu performanţă ridicată BDS 5000

Vaselină spray cu performanţă ridicată BDS 5200

Pastă de tăiere cu performanţă ridicată BDS 5500

Nr. art. Denumire

54-1206 Concentrat de agent de răcire RK 12, în canistră de 5 l

Nr. art. Denumire

54-1208 Ulei de tăiere cu performanţă ridicată BDS 5000 / 1 l.

54-1209 Ulei de tăiere cu performanţă ridicată BDS 5000 / 5 l.

Ulei de tăiere de calitate superioară pentru lucrări de aşchiere semigrele până la grele a 
metalelor şi materialelor plastice.

Efectul de răcire şi lubrifiere prelungeşte timpul de repaus şi îmbunătăţeşte debitul de 
curgere al aşchiilor, prin aceasta se asigură un aspect calitativ mai bun al tăierii pe mate-
rialul de prelucrat.

Nr. art. Denumire

54-1210 Vaselină spray cu performanţă ridicată BDS 5200 / 1 x doză de 400 ml

54-1211 Vaselină spray cu performanţă ridicată BDS 5200 / 6 x doză de 400 ml

54-1212 Vaselină spray cu performanţă ridicată BDS 5200 / 12 x doză de 400 ml

Utilizare în principal la lucrări efectuate deasupra capului şi pe orizontală, dar este adec-
vat şi pentru lucrări de aşchiere la găurire, frezare, tăiere, filetare, etc.

Avantajele acestei vaseline spray sunt o dozare exactă şi prin aceasta o lubrifiere optimă 
direct pe unealta de tăiere.

Nr. art. Denumire

54-1207 Pastă de tăiere cu performanţă ridicată BDS 5500 / 1000 g

Adecvat în mod optim pentru metale, aliaje de calitate superioară de oţel, aliaje de 
crom-nichel, oţeluri rezistente la rugină şi termorezistente. 

Utilizare în principal la lucrări efectuate deasupra capului şi pe orizontală (de ex. 
carotiere), dar este adecvată şi pentru tăiere, alezare, broşare etc.
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t Maşină de găurit de masă
Masina de gaurit cu masa si curea trapezoidala, este disponibila cu o capacitate de gaurire 
de 14 mm sau 16 mm. Capacul de protecție inalt si ajustabil dezvoltat de Bernardo acopera 
burghiului si mandrina de găurit complet. Masina este ideala pentru utilizarea in ateliere , 
atat pentru meseriasi cat si pentru amatori.

• Rulmenţii cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Masă de găurire dimensionată mare având caneluri T ce o străbat în diagonală
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare prin discuri de acţionare echilibrate şi curele de calitate
• Masă de găurire pivotantă (±45°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• În construcţie de serie având caneluri T în placa de bază polizată
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Placă de bază prelucrată pentru prinderea pieselor de prelucrat mai înalte
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Buton separat Oprire de Urgenţă
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Scule de operare

Masa de găurit este pivotabilă de 
la -45° până la +45° şi rotitoare în 

jurul coloanei la 360°

Discuri de antrenare din fontă cenuşie echilibrate 
pentru o funcţionare silenţioasă, curele trapezoidale 
de înaltă calitate asigură o transmis optimă a puterii

Acoperire de protecţie conform standard 
CE reglabilă la respectiva lungime de burghiu

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 100 28-1999
Menghină maşină de găurit BMO 85 28-2006
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Date tehnice TB 14 T TB 16 T
Capacitate de găurire max. 14 mm 16 mm
Mandrină 1 - 13 mm / B 16 1 - 16 mm / B 16
Con Morse fix / B 16 MK 2
Turaţie ax (5) 620 - 2620 rot/min (12) 300 - 2550 rot/min
Consolă 130 mm 155 mm
Masă de găurire pivotantă -45° până la 45° -45° până la 45°
Distanţă ax / masă max. 285 mm 445 mm
Distanţă ax / placa de bază 395 mm 600 mm
Cursă pinolă 65 mm 65 mm
Diametrul coloanei 58 mm 58 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 185 x 185 mm / 14 mm 245 x 245 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 155 x 155 mm 185 x 200 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,37 kW / 230 V 0,55 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,55 kW / 230 V 0,80 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 300 x 510 x 690 mm 400 x 570 x 920 mm
Greutate cca. 26 kg 36 kg
Nr.art. 01-1026 01-1031
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• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga (400 V)
• Ulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei măsurată în pinolă
• Masă de găurire dimensionată mare având caneluri T ce o străbat în diagonală
• Masă de găurire pivotantă (±45°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• Placă de bază prelucrată pentru prinderea pieselor de prelucrat înalte
• În construcţie de serie având caneluri T în placa de bază polizată
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Maşină de găurit de masă
Convenabila maşină de găurit de masă TB 20 T cu acţionare prin curea trapezoidală se obţine la 
alegere cu 230 V respectiv cu 400 V. Prin raportul convingător preţ-performanţă acest model este 
soluţia ideală pentru meşteşugarii casnici şi de hobby.

Accesorii standard:
• Sandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Buton separat Oprire de Urgenţă
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Funcţionare la dreapta-la stânga (400 V)
• Scule de operare

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

Date tehnice TB 20 T
Capacitate de găurire max. 20 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 2
Turaţie ax (16) 180 - 2770 rot/min
Consolă 180 mm
Masă de găurire pivotantă -45° până la 45°
Distanţă ax / masă max. 415 mm
Distanţă ax / placa de bază 605 mm
Cursă pinolă 80 mm
Diametrul coloanei 72 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 290 x 290 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 205 x 205 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 kW / 230 sau 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW / 230 sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 380 x 620 x 1000 mm
Greutate cca. 54 kg
Nr.art. 01-1036 (230 V)

01-1041 (400 V)

TB 20 T / 400 V

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 125 cu bacuri prismatice 28-2000
Casetă burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1-10 mm, 19 piese 41-1000
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 51-piese, 1 - 6,0 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1015
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Preț
Top

Motor din aluminiu silenţios şi 
puternic conform IP 54

În construcţie de 
serie echipată cu 
mandrină rapidă 
1 - 16 mm / B 16

Placă de bază prelucrată pentru prinderea 
pieselor de prelucrat mai mari
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Maşina de găurit radială RBM 780 T este utilizabilă universal datorită capului de găurire 
extensibil, rotativ şi pivotabil. Datorită raportului optim preţ-performanţă această 
maşină este ideală pentru meşteşugarul amator.

• Masă de lucru prelucrată precis pivotabilă de la -45° până la +45°
• Întrerupător de siguranţă conform IP54 cu declanşator la subtensiune
• Precizie de concentricitate înaltă, axul rulează în rulment cu bile de precizie
• Cap de găurire extensibil, rotativ şi pivotant pentru un lucru raţional
• Coloană de oţel stabilă, rectificată cu cremalieră pentru reglarea înălţimii mesei
• Funcţionare silenţioasă datorită roţilor curelelor din fontă cenuşie
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată măsurată la pinolă
• Placa de bază dimensionată mare pentru o stabilitate ridicată

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Funcţionare la dreapta-la stânga (RBM 780 T - 400 V)
• Buton separat oprire de urgenţă
• Scule de operare

Date tehnice RBM 780 T
Capacitate de găurire max. 16 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 2
Consolă min./max. 115 - 395 mm
Turaţie ax (12) 300 - 2550 rot/min
Masă de găurire pivotantă -90° până la +45°
Cursă pinolă 60 mm
Diametrul coloanei 58 mm
Mărimea mesei Ø 255 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 185 X 200 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,37 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,55 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 280 x 850 x 820 mm
Greutate cca. 40 kg
Nr.art. 01-1134 (230 V) 

01-1135 (400 V)

Preț
Top

Consola capului de găurit poate fi reglată fără trepte

Motor din aluminiu silenţios şi 
puternic conform IP 54

Întrerupător pornit-oprit conform 
IP 54 şi buton separat de Oprire de 
urgenţă conform standardului CE

Placă de bază prelucrată pentru prinderea pieselor de prelucrat mai mari

Masa de găurit este 
pivotabilă de la 

-45° până la +45° 
şi rotitoare în jurul 

coloanei la 360°

RBM 780 T - 400 V

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 125 cu bacuri prismatice 28-2000
Menghină maşină de găurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001
Menghină maşină de găurit BMO 120 cu bacuri prismatice 28-2008
Casetă burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1 - 10 mm, 19-piese 41-1000
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 51-piese, 1 - 6,0 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1015
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Masina de gaurit cu constructie solida si transmisie prin curea trapezoidala, 
se deosebeste prin momentul de rotatie ridicat chiar si la turatii mici. Acest 
model este ideal pentru utilizatorii casnici si atelierele de educatie.

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 2 / B 18
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
•  Funcţionare la dreapta-la stânga (BM 25 T - 400 V)
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Lampă maşină LED
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Scule de operare

Date tehnice BM 20 T BM 25 T
Capacitate de găurire în oţel 20 mm 25 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 2 MK 2
Turaţie ax (16) 180 - 2770 rot/min (16) 180 - 2770 rot/min
Consolă 160 mm 180 mm
Masă de găurire pivotantă -45° până la +45° -45° până la +45°
Distanţă ax / masă max. 440 mm 415 mm
Distanţă ax / placa de bază 630 mm 605 mm
Cursă pinolă 80 mm 80 mm
Diametrul coloanei 72 mm 72 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 285 x 285 mm / 16 mm 305 x 305 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 200 x 190 mm 205 x 205 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 kW / 230 V sau 400 V 0,75 kW / 230 V sau 400V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW / 230 V sau 400 V 1,1 kW / 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x 990 mm
Greutate cca. 45 kg 57 kg
Nr.art. 01-1116 (230 V) 01-1119 (230 V)
 01-1117 (400 V) 01-1120 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001
Menghină maşină de găurit  BMH 150 28-2012
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 16 mm, M 14 28-1002
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

LED inclus pentru 
lucru cu lumina

Silenţiozitate ridicată în funcţionare prin 
discuri de acţionare echilibrate

Afişaj digital al adâncimii de găurire 
pentru un lucru confortabil

Masa de găurit este pivotabilă 
de la -45° până la +45° şi 
rotitoare în jurul coloanei la 360°

BM 25 T - 400 V

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

• În fabricaţie de serie cu afişaj digital al cursei pinolei şi lampă de lucru cu LED
• Funcţionare silenţioasă datorită roţilor curelelor din fontă cenuşie
•   Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei 

măsurată în pinolă
• Masă de găurire dimensionată mare având caneluri T ce o străbat în diagonală
• Masă de găurire pivotantă (±45°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga (BM 25 T - 400 V)
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• În construcţie de serie având caneluri T în placa de bază polizată
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Afisaj digital pentru 
cursa pinolei
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Maşina de găurit robustă cu acţionare Vario se remarcă prim momentul 
de rotaţie înalt chiar şi la turaţii scăzute. Domeniul de utilizare al acestui 
model se găseşte în atelierele meşteşugăreşti şi în atelierele de 
şcolarizare.

• Citire uşoară a turaţiei reglate sau a cursei pinolei cu ajutorul afişajului digital
• Funcţionare silenţioasă datorită roţilor curelelor din fontă cenuşie
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Masă de găurire dimensionată mare având caneluri T ce o străbat în diagonală
• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga (BM 20 Vario - 400 V)
• Masă de găurire pivotantă (±45°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• În construcţie de serie având caneluri T în placa de bază polizată
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Date tehnice BM 16 Vario BM 20 Vario
Capacitate de găurire max. 16 mm 20 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 2 MK 2
Turaţie ax, fără trepte 400 - 1950 rot/min 400 - 1950 rot/min
Consolă 160 mm 180 mm
Masă de găurire pivotantă -45° până la +45° -45° până la +45°
Distanţă ax / masă max. 440 mm 415 mm
Distanţă ax / placa de bază 630 mm 605 mm
Cursă pinolă 80 mm 80 mm
Diametrul coloanei 72 mm 72 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 285 x 285 mm / 16 mm 305 x 305 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 200 x 190 mm 205 x 205 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 kW / 230 V sau 400 V 0,75 kW / 230 V sau 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW / 230 V sau 400 V 1,1 kW / 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x 990 mm
Greutate cca. 46 kg 57 kg
Nr.art. 01-1124 (230 V) 01-1126 (230 V)
 01-1125 (400 V) 01-1127 (400 V)

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 2 / B 18
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Afişaj digital al turaţiei
• Caroiaj-dispozitiv laser
• Funcţionare la dreapta-la stânga (BM 20 Vario – 400 V)
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Buton separat Oprire de Urgenţă
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 16 mm, M 14 28-1002
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Manivelă poziţionată lateral pentru 
reglarea turaţiei dorite

Lucru precis datorită caroiajului 
dispozitivului laser în fabricaţie 
de serie

Întrerupător pornit-oprit conform IP 54 şi 
buton separat de Oprire de urgenţă conform 
standardului CE

BM 20 Vario - 400 V

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Funcţionare la dreapta-la stânga
• Buton separat Oprire de Urgenţă
•  Apărătoare de protecţie  

reglabilă pe înălţime
• Scule de operare

Date tehnice RBM 780 SB
Capacitate de găurire max. 16 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 2
Consolă min./max. 120 - 380 mm
Turaţie ax (12) 300 - 2550 rot/min
Masă de găurire pivotantă -90° până la +45°
Cursă pinolă 60 mm
Diametrul coloanei 72 mm
Mărimea mesei Ø 290 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 185 x 200 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 320 x 1000 x 1610 mm
Greutate cca. 54 kg
Nr.art. 01-1136 (230 V) 

01-1137 (400 V)

Maşină de găurit radială
Maşina de găurit radială RBM 780 SB este similară din punct de vedere 
constructiv cu modelul RBM 780 T. Datorită ghidajului coloanei pot fi 
prelucrate fără probleme piesele mari. 

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 125 cu bacuri prismatice 28-2000
Menghină maşină de găurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001
Casetă burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1 - 10 mm, 19-p. 41-1000
Set burghie 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu  TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 51-piese, 1 - 6,0 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1015
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

• Precizie de concentricitate înaltă, axul rulează în rulment cu bile de precizie
• Întrerupător de siguranţă conform IP54 cu declanşator la subtensiune
• Cap de găurire extensibil, rotativ şi pivotant pentru un lucru raţional
• Coloană de oţel stabilă, rectificată cu cremalieră pentru reglarea înălţimii mesei
• Masă de lucru pivotabilă de la -45° până la +45° şi rotativă la 360°
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată măsurată la pinolă
• Placa de bază dimensionată mare pentru o stabilitate ridicată
• Funcţionare silenţioasă datorită roţilor curelelor din fontă cenuşie
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Consola capului de găurit poate fi reglată fără trepte

Capul de găurit este pivotabil fără 
trepte de la -90° până la +45°

Construcţie de serie: Mandrină 
rapidă 1 - 16 mm / B 16

Masa de lucru este rotitoare 
la 360°, ideal pentru găurirea 
cu coordonate

RBM 780 SB - 400 V

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 2 / B 18
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Afişaj digital al turaţiei
• Caroiaj-dispozitiv laser
• Funcţionare la dreapta-la stânga  
   (SBM 20 Vario – 400 V)
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Buton separat Oprire de Urgenţă
•  Apărătoare de protecţie  

reglabilă pe înălţime
• Scule de operare

• Citire uşoară a turaţiei reglate sau a cursei pinolei cu ajutorul afişajului digital
• Funcţionare silenţioasă datorită roţilor curelelor din fontă cenuşie
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Masă de găurire dimensionată mare având caneluri T ce o străbat în diagonală
• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga (SBM 20 Vario – 400 V)
• Masă de găurire pivotantă (±45°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• În construcţie de serie având caneluri T în placa de bază polizată
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Date tehnice SBM 16 Vario
Capacitate de găurire max. 16 mm
Mandrină 1 – 16 mm / B 18
Con Morse MK 2
Turaţie ax, fără trepte 400 - 1950 rot/min
Consolă 160 mm
Masă de găurire pivotantă - 45° până la +45°
Distanţă ax / masă max. 690 mm
Distanţă ax / placa de bază 1170 mm
Cursă pinolă 80 mm
Diametrul coloanei 72 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 285 x 285 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 200 x 190 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V sau 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,85 kW / 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 420 x 600 x 1560 mm
Greutate cca. 57 kg
Nr.art. 01-1128 (230 V)

01-1129 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art. 
Suport maşină de găurit 07-1550
Extractor con MK 1 - MK 3 24-1058
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 16 mm, M 14 28-1002
Menghină maşină de găurit BM 150 28-2001
Menghină maşină de găurit BMO 120 cu bacuri prismatice 28-2008
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Casetă burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1 - 10 mm, 19-piese 41-1000
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 51-piese, 1 - 6,0 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1015
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Întrerupător EIN-AUS (pornit-oprit) 
conform IP 54 şi buton separat de Oprire 
de urgenţă conform standardului CE

Pentru aşezarea pieselor de prelucrat lungi maşina 
poate fi echipată cu un suport de găurire extensibil

Reglarea vitezei 
fără trepte

Afișaj digital pentru viteza

Afisaj digital pentru 
cursa pinolei

TENSIUNE
In mod alternative 
in 230 V sau 400V
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SBM 16 Vario și SBM 20 Vario sunt puternicele mașini de găurit in 
coloană cu un design modern, sunt complet echipate cu dispozitiv 
cu laser cruce și afișaj digital pentru viteza și adâncimea de foraj.
Mai mult, 400 Volt SBM 20 Vario dispune de caracteristici de 
functionare la dreapta - la stânga dispozitiv de cotitură. Acest 
model este ideal pentru utilizatorii casnici si atelierele de educatie.

Date tehnice SBM 20 Vario
Capacitate de găurire max. 20 mm
Mandrină 1 – 16 mm / B 18
Con Morse MK 2
Turaţie ax, fără trepte 400 - 1950 rot/min
Consolă 180 mm
Masă de găurire pivotantă - 45° până la +45°
Distanţă ax / masă max. 690 mm
Distanţă ax / placa de bază 1170 mm
Cursă pinolă 80 mm
Diametrul coloanei 72 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 305 x 305 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 205 x 205 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,90 kW / 230 V sau 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,3 kW / 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 420 x 600 x 1560 mm
Greutate cca. 68 kg
Nr.art. 01-1130 (230 V)

01-1131 (400 V)

Masa de lucru cu caneluri în  T 
pe diagonală poate fi pivotată 

între -45° şi +45°.

Placă de bază prelucrată pentru 
prinderea pieselor de prelucrat mai 
mari.

Manivelă poziţionată lateral 
pentru reglarea turaţiei dorite

Lucru precis datorită caroiajului 
dispozitivului laser în fabricaţie de 
serie

Motorul de aluminiu de înaltă calitate 
este silenţios şi de mare putere

În fabricaţie de serie cu afişaj 
digital de turaţie şi adâncime 
de găurire

Poziţionare uşoară a pinolei cu 
ajutorul manetelor dispuse 
ergonomic

SBM 20 Vario - 400 V

Preț
Top

Funcţionare la 
dreapta-la stânga



64

SB 25 S
SB 32 S

HOBBY

M
aş

in
ă 

de
 g

ău
ri

t

Accesorii standard:
•  Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
•  Dorn mandrină MK 3 / B 18
•  Comutator cu came pentru  

rotaţie la dreapta şi la stânga
•  Apărătoare de protecţie reglabilă  

pe înălţime
•  Buton separat Oprire de Urgenţă
•  Pietre de culisă pentru  

caneluri în T
•  Scule de operare 

Maşină de găurit cu coloană

În fabricaţie de serie: 
Mandrină rapidă 1 - 16 mm

• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei măsurată în pinolă
• Masă de lucru cu suprafaţă prelucrată, reglabilă pe înălţime prin cremalieră şi manivelă
• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga
• Masă de găurire pivotantă (±45°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• Placă de bază prelucrată pentru prinderea pieselor de prelucrat înalte
• Masă de găurit dimensionată mare având caneluri T şi jgheab perimetric cu agent de răcire

Preț
Top

Date tehnice SB 25 S
Capacitate de găurire max. 25 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 3
Turaţie ax, fără trepte (12) 280 - 2380 rot/min
Consolă 175 mm
Masă de găurire pivotantă -45° până la +45°
Distanţă ax / masă max. 685 mm
Distanţă ax / placa de bază 1175 mm
Cursă pinolă 85 mm
Diametrul coloanei 80 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 290 x 290 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 205 x 205 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 380 x 660 x 1560 mm
Greutate cca. 65 kg
Nr.art. 01-1046

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 150 28-2001
Menghină maşină de găurit BMO 150 cu bacuri prismatice 28-2009
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Manşon reductor MK 3 / 2 24-1022
Manşon reductor MK 4 / 3 24-1025
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 16 mm / M 14 28-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 14 mm / M 12 28-1001
Casetă burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1 - 10 mm, 19-p. 41-1000
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Burghie HSS set A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10-piese 41-1046
Burghie HSS set B, MK 2/3, 14,5 - 30 mm, 9-piese 41-1051
Extractor con MK 4 - MK 6 24-1059
Prindere cu schimbare rapidă pentru carotiere 53-1097
Set carotiere HSS, 14 - 24 mm, adâncime de găurire 25 mm, 6 piese 41-1101
Set carotiere HSS, 14 - 24 mm, adâncime de găurire 50 mm, 6-piese 41-1102
Suport maşină de găurit 07-1550

Masa de lucru cu caneluri în T pe diagonală 
poate fi pivotată între -45° şi +45°
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Masa de lucru cu caneluri în T 
pe diagonală poate fi pivotată 

între -45° şi +45°

Discuri de antrenare din fontă cenuşie 
echilibrate pentru o funcţionare silenţioasă, 
curele trapezoidale de înaltă calitate asigură 
o transmis optimă a puterii

Toate elementele de comutare 
sunt montate la capul maşinii 
confortabil pentru operator

Maşina de găurit cu coloană robustă şi tehnic perfecţionată se poate obţine cu o 
performanţă de găurire de 25 mm sau 32 mm, la utilizarea carotierelor se pot realiza 
fără probleme diametre mai mari de găurire. Acest model este dotat în fabricaţie de serie 
cu un comutator dreapta-stânga. Datorită raportului său optim preţ-performanţă acest 
model este utilizat în principal de tâmplarii modelatori şi meşteşugarii de hobby dar şi în 
agricultură precum şi în atelierele de reparaţii.

Date tehnice SB 32 S
Capacitate de găurire max. 32 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 4
Turaţie ax, fără trepte (12) 150 - 2450 rot/min
Consolă 215 mm
Masă de găurire pivotantă -45° până la +45°
Distanţă ax / masă max. 760 mm
Distanţă ax / placa de bază 1125 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 92 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 300 x 290 mm / 14 mm 
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 295 x 270 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,6 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 400 x 720 x 1700 mm
Greutate cca. 95 kg
Nr.art. 01-1051

Ax opţional cu eliberare 
rapidă pentru burghiu inelar

Pentru aşezarea pieselor de prelucrat lungi 
maşina poate fi echipată cu un suport de 
găurire extensibil

Poziţionare uşoară a pinolei 
cu ajutorul manetelor dispuse 
ergonomic

Placa de baza cu canale transversale 
(SB 32 S cu canale in forma T)

Motorul de aluminiu de înaltă calitate 
este silenţios şi de mare putere

Accesorii standard:
•  Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
•  Dorn mandrină MK 4 / B 18
•  Comutator cu came pentru  

rotaţie la dreapta şi la stânga
•  Apărătoare de protecţie reglabilă  

pe înălţime
•  Buton separat Oprire de Urgenţă
•  Pietre de culisă pentru  

caneluri în T
•  Scule de operare 
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• Întrerupător de siguranţă cu declanşator la subtensiune
• Reglare fără trepte a turaţiei
• Construcţie compactă, stabilă cu un design modern
• Motor de aluminiu conform IP 54 - 400 V
• Masă rotativă la 360°
• Coloană de oţel stabilă, rectificată
• Calitate de vârf la un preţ rezonabil
• Indicator scală pentru adâncimea de găurire
• Masă din fontă cenuşie cu jgheab central cu agent de răcire
• Axul se roteşte într-un rulment cu bile de precizie
• Reglarea înălţimii mesei prin cremalieră

Maşină de găurit cu coloană
Maşina de găurit cu coloană Vario B 430 este echipată în serie cu un sistem 
de reglaj al turaţiei fără trepte, prin care este posibilă o reglare a vitezei în 
funcţie de fiecare piesă de prelucrat.

Întrerupător pornit-oprit 
conform IP 54 şi buton 
separat de Oprire 
de urgenţă conform 
standardului CE

Poziţionare uşoară a pinolei 
se realizează cu ajutorul 
manetelor dispuse 
ergonomic

Reglarea turaţiei se realizează 
fără trepte de la roata de mână 
de la capul maşinii

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Mandrină de prindere rapidă 3 - 16 mm / B 16
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Buton separat Oprire de Urgenţă
• Scule de operare

Transmisie 
variabila

Pentru aşezarea pieselor de prelucrat lungi 
maşina poate fi echipată cu un suport de 
găurire extensibil

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BMH 125 28-2011
Menghină maşină de găurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 16 mm / M 14 28-1002
Burghie HSS set A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10-piese 41-1046
Set burghie 25-piese, 1-13 mm, HSS cu TiN 41-1010
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Suport maşină de găurit 07-1550

Date tehnice B 430 Vario
Capacitate de găurire max. 25 mm 
Mandrină rapidă 3 - 16 mm / B 16 
Con Morse MK 3 
Turaţie ax, fără trepte 280 - 2600 rot/min 
Consolă 220 mm 
Masă de găurire pivotantă 360° 
Distanţă ax / masă max. 790 mm 
Distanţă ax / placa de bază 1250 mm 
Cursă pinolă 80 mm 
Diametrul coloanei 80 mm 
Mărimea mesei / canelurilor în T 345 x 345 mm / 16 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 240 x 275 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW (1,1 CP) / 400 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW (1,5 CP) / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 350 x 720 x 1710 mm
Greutate cca. 100 kg
Nr.art. 01-1100
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Maşina de găurit cu coloană este deja echipată în dotarea de bază cu un motor 
în 2 trepte, cu dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga precum şi cu un laser cu 
caroiaj. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare preponderent la utilizatorii 
profesionişti.

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 4 / B 18
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Comutator cu came pentru rotaţie la dreapta şi la stânga
• Caroiaj-dispozitiv laser
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Buton Oprire de urgenţă, comutator 
sens de rotaţie şi comutator 2 trepte 
la partea frontală a maşinii

Lucru precis datorită caroiajului 
dispozitivului laser

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit 210 mm 28-2005
Menghină maşină de găurit BM 200 cu bacuri prismatice 28-2002
Menghină maşină de găurit BMS 140 28-2019
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 16 mm, M 14 28-1001
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Burghie Set A, MK 2, 14,5 - 23 mm, 10-p. 41-1046
Burghie Set B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-p. 41-1051

Menghină maşină de găurit 210 mm 
(nr. art. 28-2005) montabilă la partea 
inferioară a mesei de lucru (opţional)

• Masă de lucru cu suprafaţă prelucrată, reglabilă pe înălţime prin cremalieră şi manivelă
• Placă de bază rectificată cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru înalte
• Antrenare prin curea trapezoidală cu discuri de antrenare echilibrată pentru o funcţionare lină
• Opritor adâncime de găurire reglabil pentru aşezare exactă în pinolă
• Rulmenţii cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Comutator de sens pentru rotaţie la dreapta şi la stânga cuprins în completul de livrare
• Caroiaj-dispozitiv laser pentru un lucru confortabil
• Construcţie din fontă gri compactă, stabilă cu un design modern
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
•  Motor în 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie  

de între 80 - 2130 rot/min

Motor cu 2 trepte

Preț
Top

Date tehnice B 610 Pro 
Capacitate de găurire max. 32 mm
Mandrină 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 4
Turaţie ax, fără trepte (18) 80 - 2130 rot/min
Consolă 255 mm
Masă de găurire pivotantă 360°
Distanţă ax / masă max. 750 mm
Distanţă ax / placa de bază 1220 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 92 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 385 x 335 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 380 x 335 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 460 x 900 x 1730 mm
Greutate cca. 125 kg
Nr.art. 01-1113
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Accesorii standard BM 25 SB:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 3 / B 18
•  Comutator cu came pentru rotaţie  

la dreapta şi la stânga
• Lampă maşină LED
• Caroiaj-dispozitiv laser
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Buton separat Oprire de Urgenţă

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BM 200 cu bacuri prismatice 28-2002
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 125 28-2016
Menghină maşină de găurit BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit 155 mm pentru BM 25 SB 28-2004
Menghină maşină de găurit 155 mm pentru BM 32 SB 28-2005
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie HSS, MK 2, 10-piese., 14,5 - 23 mm, set A 41-1046
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 9-piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Prindere cu schimbare rapidă pentru burghie de centrare 53-1097
Carote  HSS, 14 - 24 mm, adâncime 25 mm, 6 p. 41-1101
Carote  HSS, 14 - 24 mm, adâncime 25 mm, 6 p. 41-1102
Suport maşină de găurit 07-1550

Afisaj digital pentru 
cursa pinolei

Masa de găurit este 
pivotabilă 360° şi 
rotitoare în jurul 
coloanei

Menghină maşinii de găurit 155 mm 
montabilă la partea inferioară a 
mesei de lucru

Preț
Top

• Masă de găurit dimensionată mare având caneluri T şi jgheab perimetric cu agent de răcire
• Funcţionare silenţioasă datorită roţilor curelelor din fontă cenuşie
•  Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii  

pinolei măsurată în pinolă
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital al cursei pinolei şi lampă de lucru cu LED
• Masă de găurire pivotantă (360°), reglarea înălţimii de la cremalieră
• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga
• Motor de aluminiu puternic şi cu putere de antrenare conform IP 54
• Mandrină rapidă de precizie cuprinsă în completul de livrare
• În construcţie de serie având caneluri T în placa de bază polizată
• Mânere ergonomice pentru un lucru confortabil

Date tehnice BM 25 SB
Capacitate de găurire max. 25 mm
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 3
Turaţie ax, fără trepte (12) 150 - 2450 rot/min
Consolă 220 mm
Masă de găurire pivotantă 360°
Distanţă ax / masă max. 765 mm
Distanţă ax / placa de bază 1230 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 92 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 300 x 300 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 290 x 270 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,6 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 450 x 750 x 1680 mm
Greutate cca. 110 kg
Nr.art. 01-1122
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LED inclus pentru 
lucru cu lumina

Maşină de găurit cu coloană de mare putere BM 25 SB şi BM 32 SB în design 
modern este echipată în fabricaţie de serie cu un caroiaj-laser, cu un afişaj 
digital pentru turaţie precum şi dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga. 
Acest model este utilizat preponderent de meşteşugari profesionişti dar 
şi în ateliere şi mici întreprinderi meşteşugăreşti.

Date tehnice BM 32 SB
Capacitate de găurire max. 32 mm
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 4
Turaţie ax, fără trepte (12) 150 - 2450 rot/min
Consolă 255 mm
Masă de găurire pivotantă 360°
Distanţă ax / masă max. 750 mm
Distanţă ax / placa de bază 1210 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 92 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 385 x 335 / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 380 x 335 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,6 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 450 x 800 x 1730 mm
Greutate cca. 125 kg
Nr.art. 01-1123 

Lucru precis datorită 
caroiajului dispozitivului laser

Motor de aluminiu putere de antrenare 
conform IP 54

Pentru aşezarea pieselor de prelucrat lungi maşina 
poate fi echipată cu un suport de găurire extensibil.

Ax opţional cu eliberare rapidă pentru 
burghiu inelar

Curele trapezoidale de înaltă calitate asigură o transmis 
optimă a puterii

În fabricaţie de serie: Mandrină rapidă 
1 - 16 mm

Afişaj digital al adâncimii de găurire 
pentru un lucru confortabil

Menghina de precizie a maşinii de găurit 
210 mm se poate obţine opţional

Accesorii standard BM 32 SB:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 4 / B 18
•  Comutator cu came pentru rotaţie  

la dreapta şi la stânga
• Lampă maşină LED
• Caroiaj-dispozitiv laser
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Pietre de culisă pentru caneluri în T
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Buton separat Oprire de Urgenţă
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Mașinile de gaurit  DMT- și DMS-serie dispun de o construcție solidă, ceea ce 
le face foarte potrivite pentru utilizare continuă. Alimentarea cu ax automat 
a modelelor V crește confortul atunci când funcționează.

Accesorii standard:
• Dorn mandrină B 18
• Mandrină coroană dinţată 1 – 16 mm / B 18
• Buton separat Oprire de Urgenţă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

DMT 16 V

Silenţiozitate ridicată în funcţionare prin discuri 
de acţionare echilibrate

În fabricaţie de serie cu avans 
automat al pinolei (V-modell)

Masă de lucru dimensionată 
mare cu suprafaţă rectificată. 
Reprezentare cu menghină 
BMH 100

DMT 25Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BMH 100 28-2010
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 18 24-1083
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Date tehnice DMT 16 V DMT 25
Capacitate de găurire max. 16 mm 25 mm
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 2 MK 3
Turaţie ax, fără trepte (6) 290 - 2000 rot/min (9) 240 - 1820 rot/min
Consolă 180 mm 180 mm
Distanţă ax / masă max. 370 mm 360 mm
Distanţă ax / placa de bază 610 mm 600 mm
Cursă pinolă 95 mm 95 mm
Avans pinolă 0,10 / 0,14 / 0,17 / 0,25 mm/rot -
Diametrul coloanei 85 mm 85 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 310 x 280 mm / 14 mm 310 x 280 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 250 x 250 mm 250 x 250 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW / 400 V 1,6 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 400 x 660 x 1060 mm 400 x 660 x 1060 mm
Greutate cca. 117 kg 105 kg
Nr.art. 01-1182 01-1183

• Masă de lucru cu suprafaţă prelucrată, reglabilă pe înălţime prin cremalieră şi manivelă
• Placă de bază rectificată cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru înalte
• În fabricaţie de serie cu avans automat al pinolei (DMT 16 V / DMS 25 V)
• Antrenare prin curea trapezoidală cu discuri de antrenare echilibrată pentru o funcţionare lină
• Opritor reglabil a adâncimii de găurire pentru aşezarea exactă a pinolei
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă
• DMS 25 V şi DMS 32 în fabricaţie cu dispozitiv de racire
• Motor performant chiar si la functionarea de durata
• Maşini de găurit robuste pentru utilizare industrială
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Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 3 / B 18
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Echipament agent de răcire
• Buton separat oprire de urgenţă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Pompă pentru 
agent de răcire 
integrată în 
placa de bază, 
în fabricaţie 
de serie

Elemente de comutare 
şi operare montate 
vizibil. Opţional: 
Mandrină de 
prindere rapidă 
1 - 16 mm / B 18

DMS 25 V

DMT 16 V • DMS 25 V DMS 32

Avans pinolă 
standard

Accesorii optionale: Nr.art. 
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 9-piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Menghină maşină de găurit BMH 125 28-2011
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 18 24-1083
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice DMS 25 V DMS 32
Capacitate de găurire max. 25 mm 32 mm
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 3 MK 3
Turaţie ax, fără trepte (6) 230 - 2160 rot/min (9) 160 - 1880 rot/min
Consolă 230 mm 230 mm
Distanţă ax / masă max. 700 mm 700 mm
Distanţă ax / placa de bază 1170 mm 1170 mm
Cursă pinolă 130 mm 130 mm
Avans pinolă 0,10 / 0,16 / 0,25 mm/rot -
Diametrul coloanei 102 mm 102 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 450 x 400 mm / 14 mm 450 x 400 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 320 x 300 mm 320 x 300 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 400 V 1,6 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 480 x 810 x 1740 mm 460 x 810 x 1740 mm
Greutate cca. 252 kg 244 kg
Nr.art. 01-1184 01-1185
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Maşina de găurit de masă DMT 20 / DMT 20 V oferă o performanţă excepţională 
şi precizie înaltă la un preţ deosebit de convenabil. Prin modul constructiv compact 
acest model este adecvat pentru utilizarea universală în ateliere.

• Acoperire de protecţie conform standard CE reglabilă la respectiva lungime de burghiu
• Masă de lucru cu suprafaţă prelucrată, reglabilă pe înălţime prin cremalieră şi manivelă
• Placă de bază rectificată cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru înalte
• În fabricaţie de serie cu avans automat al pinolei (DMT 20 V / DMC 32 VC)
• Opritor reglabil a adâncimii de găurire pentru aşezarea exactă a pinolei
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă
• Motor performant chiar si la functionarea de durata
• Bormaşini robuste şi de mare putere pentru solicitări înalte
• Inclusiv sens de rotaţie reversibil automat pentru tăierea filetelor

Discuri de antrenare din fontă cenuşie echilibrate 
pentru o funcţionare silenţioasă, curele trapezoidale 
de înaltă calitate asigură o transmis optimă a puterii

Masă de lucru rectificată cu caneluri 
T ce o străbat în diagonală

Avans pinolă reglabil fără trepte, 
cu motor de acţionare separat.

Date tehnice DMT 20 DMT 20 V
Capacitate de găurire max. 20 mm 20 mm
Filetare max. M16 M16
Con Morse MK 2 MK 2
Turaţie ax, fără trepte (5) 320 - 1820 rot/min (5) 320 - 1820 rot/min
Consolă 240 mm 240 mm
Distanţă ax / masă max. 360 mm 360 mm
Distanţă ax / placa de bază 680 mm 680 mm
Cursă pinolă 135 mm 135 mm
Avans pinolă - 0 - 110 mm/rot
Diametrul coloanei 85 mm 85 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 252 x 252 mm / 14 mm 252 x 252 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 367 x 305 mm 367 x 305 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 400 V 1,1 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 470 x 880 x 1270 mm 470 x 880 x 1270 mm
Greutate cca. 192 kg 214 kg
Nr.art. 01-1186 01-1187

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 2 / B 18
• Avans automat pinolă (DMT 20 V)
• Afişaj digital al turaţiei
• Dispozitiv de filetare
• Lampă maşină LED
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

NOU

DMT 20

DMT 20 V



73

DMC 32 C
DMC 32 VC

PROFESSIONAL
M

aş
in

ă 
de

 g
ău

ri
tMaşină de găurit cu coloană

Maşina de găurit cu coloană DMC 32 C / DMC 32 VC se remarcă prin modul său 
de construcţie robust şi fără vibraţii. Acest model îşi găseşte utilizarea în 
atelierele de reparaţii, atelierele mecanice dar şi în domeniul instruirii.

Picior de maşină prelucrat precis, 
pompă integrată pentru agent de 
răcire, în fabricaţia de serie

Echipată în serie cu afişaj digital al 
turaţiei. Element de conectare 
şi operare montate ergonomic pe 
partea frontală

Date tehnice DMC 32 C DMC  32 VC
Capacitate de găurire max. 32 mm 32 mm
Filetare max. M20 M20
Con Morse MK 3 MK 3
Turaţie ax, fără trepte (5) 320 - 1820 rot/min (5) 320 - 1820 rot/min
Consolă 265 mm 265 mm
Distanţă ax / masă max. 815 mm 815 mm
Distanţă ax / placa de bază 1240 mm 1240 mm
Cursă pinolă 150 mm 150 mm
Avans pinolă - 0 - 110 mm/rot
Diametrul coloanei 100 mm 100 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 332 x 332 mm / 14 mm 332 x 332 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 382 x 312 mm 382 x 312 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 570 x 940 x 1950 mm 570 x 940 x 1950 mm
Greutate cca. 332 kg 352 kg
Nr.art. 01-1188 01-1189

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 5 - 20 mm / JT3
• Dorn mandrină MK 3 / JT3
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Avans automat pinolă (DMC 32 VC)
• Echipament agent de răcire
• Afişaj digital al turaţiei
• Dispozitiv de filetare
• Lampă maşină LED
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

NOU
DMT 20 V • DMC 32 VC

Avans pinolă 
standard

Inclusiv dispozitivul 
de pompare

DMC 32 C

DMC 32 VC
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• Construcţie din fontă gri compactă, stabilă cu un design modern
• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Motor în 2 trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie de între 105 - 1725 rot/min
• Funcţionarea pinolei la dreapta şi la stânga pentru filetarelor
• Reglarea înălţimii mesei prin cremalieră şi manivelă
• Placă de bază cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru înalte
• Întrerupător de siguranţă cu declanşator la subtensiune
• Axul se roteşte într-un rulment cu bile de precizie

Maşină de găurit cu coloană
Maşina de găurit cu coloană Vario SB 30 Profi este echipată în construcţie de 
serie cu un motor în 2 trepte cu un moment puternic de antrenare. Acţionarea 
masivă cu variator asigură o transmisie optimă a forţei la pinolă.

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Afişaj digital al turaţiei
• Lampă maşină LED
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Transmisia de viteză a motorului la pinolă 
se realizează printr-o antrenare solidă 
cu variator

Livrabil opţional: Aparat de 
filetare MK 3, M3 - M12

Echipată în serie cu afişaj digital al 
turaţiei. Element de conectare şi 
operare montate ergonomic pe 
partea frontală

Transmisie 
variabila

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BMH 125 28-2011
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17 piese - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Sabot maşină MS 80 53-2000

Date tehnice SB 30 Profi
Capacitate de găurire max. 32 mm
Mandrină rapidă 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax, fără trepte 105 - 1725 rot/min
Consolă 230 mm
Distanţă ax / masă max. 690 mm
Distanţă ax / placa de bază 1180 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 100 mm
Mărimea mesei 400 x 320 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 320 x 340 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 / 0,85 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 / 1,20 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 470 x 810 x 1710 mm
Greutate cca. 245 kg
Nr.art. 01-1170XL
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Maşină grea de găurit cu coloană cu reglarea turaţiei fără trepte, avansa 
automat al pinolei şi afişaj digital al turaţiei. Această maşină îşi găseşte 
utilizare în domeniul atelierelor de reparaţii şi industriale.

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 4 / B 18
• Echipament agent de răcire
• Afişaj digital al turaţiei
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Lampă maşină LED
• Extractor automat de sculă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

• Masă din fontă cenuşie malivă, pivotabilă având caneluri T şi jgheab central cu agent de răcire
• Poziţionare pinolei are loc la alegere manual sau prin intermediul avansului mecanic
• Antrenare Vario pentru reglarea exactă a turaţiei
• Schimbare simplă a sculei prin extractorul automat de sculă
• Citire rapidă şi simplă a turaţiei reglate prin intermediul afişajului digital
• Instalaţie agent de răcire şi iluminare cuprinse în completul de livrare
• Opritor reglabil a adâncimii de găurire, adâncimea de găurire lizibilă pe scală
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor

Avansul axului are loc la alegere 
manual sau prin intermediul 
avansului mecanic (0,1 / 0,2 / 
0,3 mm/rot)

Cuprins în fabricaţia de 
serie: afişaj digital al 
turaţiei, extractor 
automat sculă, 
funcţionare dreapta-
stânga pentru tăierea 
de filete, scală pentru 
indicarea adâncimii 
de găurire

Coloană stabilă rectificată, 
masă de găurire pivotabilă 
de la -50° până la +50°

Axul de alimentare 
este standard

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BMH 125 28-2011
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Aparat de filetare MK 4, M 12- M 24 24-1093
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17 p. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice SB 40 Profi
Capacitate de găurire max. 40 mm
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 18
Con Morse MK 4
Turaţie ax, fără trepte 90 - 1455 rot/min
Consolă 320 mm
Masă de găurire pivotantă -50° până la +50°
Distanţă ax / masă max. 590 mm
Distanţă ax / placa de bază 1155 mm
Cursă pinolă 160 mm
Avans pinolă 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Diametrul coloanei 120 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 505 x 425 mm / 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 360 x 370 mm
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 / 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 500 x 930 x 1870 mm
Greutate cca. 380 kg
Nr.art. 01-1175XL
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Date tehnice GHD 25 TN
Capacitate de găurire max. 25 mm
Filetare max. M10
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (8)105 - 2900 rot/min
Distanţă ax / masă max. 255 mm
Distanţă ax / placa de bază 535 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 100 mm
Mărimea mesei  / Mărimea canelurilor în T 250 x 290 mm / 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,65 / 1,2 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 0,90 / 1,7 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 500 x 570 x 1100 mm
Greutate cca. 140 kg
Nr.art. 01-1241

* fârâ batiu

Accesorii optionale: Nr.art. 
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de găurit BMO 150 28-2009
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Burghie HSS, MK 2, 10-piese., 14,5 - 23 mm, set A 41-1046
Batiu BF 3 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1017

Siguranţă ridicată datorită pro-
tecţie alimentară reglabilă pe 
înălţime cu microîntrerupător

Dispunere 
confortabilă pentru 
utilizator a 
elementelor de 
conectare şi operare 
la capul de transmisie

Maşină de găurit cu transmisie
Maşina de găurit de masă cu transmisie GHD 25 TN oferă o performanţă excepţională 
şi precizie înaltă la un preţ deosebit de convenabil. Prin modul constructiv compact 
acest model este adecvat pentru utilizarea universală în ateliere.

• Cap de găurire rotativ la 360° şi reglabil pe înălţime
• Masă de găurire dimensionată mare având caneluri T
• Angrenaj cu dantură înclinată pentru un transfer optim al forţei
• Comutator de sens de rotaţie pentru funcţionare la dreapta şi la stânga la tăierea filetelor
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• 8 turaţii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanţă ridicată
•  Randament ridicat şi o funcţionare silenţioasă prin roţi dinţate cu dantură  

oblică în combinaţie oţel contra material fibros întărit
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală în mm

Preț
Top

Picior maşină 
masiv, dimensionat 
mare având 
caneluri T

Motor în 2-trepte

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Reglare simplă a înălţimii capului de 
găurit prin intermediul manivelei

Masă de lucru rectificată cu caneluri T 
dispuse paralel

Reglarea rapidă şi 
simplă a turaţiei

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Extractor automat de sculă
• Dispozitiv de funcţionare dreapta
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

•  Randament ridicat şi o funcţionare silenţioasă prin roţi dinţate cu dantură oblică în 
combinaţie oţel contra material fibros întărit

•  Picior maşină prelucrat pentru strângerea pieselor de prelucrat deosebit de înalte
•  Cap de transmisie şi masă de lucru rotativ la 360° şi reglabil pe înălţime
•  Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
•  Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală în mm
•  Comutator de sens de rotaţie pentru funcţionare la dreapta şi la stânga la tăierea filetelor
•  Angrenaj cu dantură înclinată pentru un transfer optim al forţei
•  Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
•  8 turaţii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanţă ridicată

Maşină de găurit cu transmisie
Maşina de găurit cu coloană cu transmisie GHD 25 SN se remarcă prin modul său de 
construcţie robust şi fără vibraţii. Acest model îşi găseşte utilizarea în atelierele de 
reparaţii, atelierele mecanice dar şi în domeniul instruirii.

Date tehnice GHD 25 SN
Capacitate de găurire max. 25 mm
Filetare max. M10
Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (8) 105 - 2900 rot/min
Consolă 255 mm
Distanţă ax / masă max. 820 mm
Distanţă ax / placa de bază 1235 mm
Cursă pinolă 120 mm
Diametrul coloanei 100 mm
Mărimea mesei  / Mărimea canelurilor în T 500 x 350 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 250 x 290 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,65 / 1,2 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 0,90 / 1,7 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 600 x 600 x 1800 mm
Greutate cca. 200 kg
Nr.art. 01-1242

Accesorii optionale: Nr.art. 
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie elicoidale HSS cu con Morse MK 2 / 3, 9-p., set A 41-1051
Dispozitiv de agent universal de răcire plastic 10 litri - 400 V 51-1004

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
IMenghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Burghie elicoidale HSS, MK 2/3, 9 p. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-400 V (pentru auto montare) 51-1004
Batiu pentru GB 30 T 56-1027

Maşină de găurit cu transmisie
Pentru ateliere meşteşugăreşti şi lăcătuşerii această maşină de găurit pentru masă, 
robustă, cu o capacitate de găurire de max. 30 mm este o maşină convenabilă şi cu 
o performanţă ridicată.

Date tehnice GB 30 T
Capacitate de găurire max. 30 mm
Filetare max. M16
Mandrină rapidă 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (6) 125 - 2825 rot/min
Consolă 240 mm
Distanţă ax / placa de bază 655 mm
Cursă pinolă 115 mm
Diametrul coloanei 100 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 320 x 315 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 450 x 700 x 1440 mm
Greutate cca. 170 kg
GB 30 T 01-1251
GB 30 T Incl. Extractor automat de sculă 01-1250

*fără batiu

• Reglare turaţie prin intermediul pârghiei de comutare la capul de transmisie
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate durificate şi rectificate în transmisie
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor
• Masă din fontă cenuşie având caneluri T şi jgheab perimetric cu agent de răcire
• Extractor automat şi lampă a maşinii cu LED cuprinse în completul de livrare
• Precizie de concentricitate înaltă, axul rulează în rulment de precizie
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată

Solida si mare baza 
utilajului dispune 
de T-sloturi.

Este livrabilă mandrină de 
prindere rapidă BERNARDO 

1 - 16 mm / B 16

Reglare simplă a înălţimii capului 
de găurit prin intermediul manivelei
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Maşina de găurit cu coloană cu transmisie GB 30 S se remarcă prin modul său de 
construcţie robust şi fără vibraţii. Acest model îşi găseşte utilizarea în atelierele de 
reparaţii, atelierele mecanice dar şi în domeniul instruirii.

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Echipament agent de răcire (nr. art. 01-1250 / 01-1254)
• Extractor automat de sculă
• Lampă maşină LED
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

• Reglare turaţie prin intermediul pârghiei de comutare la capul de transmisie
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor
• Masă din fontă cenuşie având caneluri T şi jgheab perimetric cu agent de răcire.
• Extractor automat şi lampă a maşinii cu LED cuprinse în completul de livrare
• Placă de bază rectificată cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru înalte
• Precizie de concentricitate înaltă, axul rulează în rulment de precizie
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate durificate şi rectificate în transmisie
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată

Elemente de conectare şi 
operare montate vizibil 
pe partea frontală a maşinii  

Lampă maşină cu LED 
pentru o iluminare 
optimă

Masă de lucru maşină netezită 
manual având caneluri T

Preț
Top

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Set burghie elicoidale 130 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1024
Burghie elicoidale HSS, MK 2/3, 9 p. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-400 V (pentru auto montare) 51-1004
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 30 S
Capacitate de găurire max. 30 mm
Filetare max. M16
Mandrină rapidă 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (6) 125 - 2825 rot/min
Consolă 240 mm
Distanţă ax / placa de bază 655 mm
Distanţă ax / placa Bodenplatte 1130 mm
Cursă pinolă 115 mm
Diametrul coloanei 100 mm
Mărimea mesei  / Mărimea canelurilor în T 405 x 335 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 320 x 315 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW / 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 500 x 700 x 1910 mm
Greutate cca. 235 kg
GB 30 S 01-1253
GB 30 S Incl. extractor automat de sculă 01-1254

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Maşina de găurit de masă cu transmisie GB 30 TV oferă o performanţă 
excepţională şi precizie înaltă la un preţ deosebit de convenabil. Prin 
modul constructiv compact acest model este adecvat pentru utilizarea 
universală în ateliere.

• Placă de bază prelucrată precis cu caneluri T şi pompă integrată de agent de răcire
• Extractor automat şi lampă a maşinii cu LED cuprinse în completul de livrare
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate durificate şi rectificate în transmisie
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• În fabricaţie de serie cu 3 avansuri automate ale axului.
• Comutator de sens pentru funcţionare la dreapta şi la stânga
• Caneluri T pentru prinderea pieselor de lucru înalte
• 12 turaţii comutabile prin motorul în 2 trepte
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală
• Reglare turaţie prin intermediul pârghiei de comutare la capul de transmisie
• Motor de acţionare de performanţă ridicată chiar şi la funcţionare de durată

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Extractor automat
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

În fabricaţie de serie dotat 
cu 3 avansuri automate 
de găurire

Cap masiv de transmisie cu 
elemente de comutare şi 
operare montate ergonomic

Placă de bază netezită manuală, 
pompă pentru agent de răcire 
integrată, în fabricaţie de serie

Axul de alimentare 
este standard

Accesorii optionale: Nr.art. 
Batiu pentru GB 30 TV 56-1027
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 30 TV
Capacitate de găurire max. 32 mm
Filetare max. M20
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (12) 125 - 3030 rot/min
Domeniu avans 0,10 / 0,20 / 0,30 mm/rot
Consolă 260 mm
Distanţă ax / placa de bază 700 mm
Cursă pinolă 140 mm
Diametrul coloanei 110 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 340 x 335 mm
Mărimea canelurilor T 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,85 / 1,1 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 500 x 750 x 1620 mm
Greutate cca. 235 kg
Nr.art.  01-1252

*fără batiu
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Modelul GB 35 TV Varioa este o maşină de găurit cu coloană cu reglarea turaţiei 
fără trepte, avans automat al pinolei şi afişaj digital al turaţiei. Pentru un domeniu 
de utilizare extins maşina dispune suplimentar de cap de transmisie pivotabil.

• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Domeniu extins de utilizare datorită capului de găurire pivotabil de la -45° până la +45°
• Schimbare mai rapidă a sculei prin extractorul automat de sculă
• Placă de bază prelucrată precis cu caneluri T şi pompă integrată de agent de răcire
• Inclusiv lampă a maşinii cu LED de luminozitate puternică şi eficient energetic
• Transmisie silentioasa, datorita rotilor dintate, ce ruleaza in baie de ulei
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Echipament agent de răcire
• Avans ax electromagnetic
• Dispozitiv de filetare
• Extractor automat de sculă
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Preselectare simplă a treptei de 
transmisie prin intermediul 

transmisiei intermediare, reglarea  
turaţiei dorite prin intermediul 

potenţiometrului

Echipat în fabricaţie de serie cu avans 
automat al găuririi de 3 ori

Accesorii optionale: Nr.art. 
Batiu pentru GB 35 TV Vario 56-1027
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 125 28-2016
Menghină maşină de găurit-industrială  BMS 140 28-2019
Burghie  HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051

Vario-conduce

Date tehnice GB 35 TV Vario
Capacitate de găurire în oţel 35 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Filetare max. M24
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax / 2 trepte 65 - 460 rot/min / 460 - 3250 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Consolă 320 mm
Distanţă ax / placa de bază 135 - 650 mm
Cursă pinolă 160 mm
Diametrul coloanei 120 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 360 x 370 mm
Mărimea canelurilor T 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 500 x 900 x 1660 mm
Greutate cca. 300 kg
Nr.art. 01-1255
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Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Extractor automat de sculă
• Dispozitiv de filetare
• Dispozitiv de funcţionare dreapta
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Lampă maşină LED

Masa de lucru este rotitoare la 360°, ideală 
pentru găurirea în coordonate

Maşină de găurit cu coloană cu transmisie
Maşina de găurit cu coloană cu transmisie GB 28 S se remarcă prin modul său de 
construcţie robust şi fără vibraţii. Acest model îşi găseşte utilizarea în atelierele de 
reparaţii, atelierele mecanice dar şi în domeniul instruirii.

• 12 turaţii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanţă ridicată
• Comutator de sens de rotaţie pentru funcţionare la dreapta şi la stânga la tăierea filetelor
• Masă de lucru masivă (360° rotativă), pivotabilă de la -45° până la +45°
• Picior maşină prelucrat pentru strângerea pieselor de prelucrat deosebit de înalte
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Schimbare simplă a sculei prin extractorul automat de sculă
• Opritor reglabil a adâncimii de găurire, adâncimea de găurire lizibilă pe scală
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate rectificate în transmisie
• Siguranţă ridicată datorită protecţie alimentară reglabilă pe înălţime cu microîntrerupător

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie Set B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-piese 41-1051
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-400 V (pentru auto montare) 51-1004

Date tehnice GB 28 S
Capacitate de găurire max. 28 mm
Filetare max. M12
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (12) 75 - 3200 rot/min
Consolă 250 mm
Distanţă ax / masă max. 810 mm
Distanţă ax / placa de bază 1210 mm
Cursă pinolă 130 mm
Diametrul coloanei 100 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 325 x 330 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 375 x 375 mm / 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,85 / 1,1 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 / 1,5 KW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 450 x 600 x 2020 mm
Greutate cca. 215 kg
Nr.art. 01-1245

Operarea simplă a elementelor 
de comutare pentru schimbare 
turaţiei

Elemente de comutare 
dispuse vizibil, în 
fabricaţie de serie 
dispozitiv de 
filetare

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Extractor automat de sculă
• Dispozitiv de funcţionare dreapta
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Maşină de găurit cu coloană cu transmisie
Maşina de găurit cu coloană cu transmisie GHD 28 SV - o dezvoltare a modelului 
GHD 25 SN - este echipată în fabricaţie de serie cu funcţionare dreapta-stânga 
precum şi cu unavans automat al găuririi. Acest model îşi găseşte domeniul de 
utilizare în principal la utilizatorii profesionişti, în confecţionare modelelor dar şi în domeniul instruirii.

Axul de alimentare 
este standard

Motor cu 2 trepte

Poziţionarea pinolei are loc la 
alegere manual sau prin 
intermediul avansului automat

Masă de lucru rectificată cu caneluri 
T dispuse paralel

Dispunere confortabilă 
pentru utilizator a 
elementelor de 
conectare şi operare 
la capul de transmisie

Date tehnice GHD 28 SV
Capacitate de găurire max. 28 mm
Filetare max. M12
Mandrină 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax (8) 75 - 3010 rot/min
Consolă 320 mm
Distanţă ax / masă max. 810 mm
Distanţă ax / placa de bază 1230 mm
Cursă pinolă 150 mm
Diametrul coloanei 105 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 325 x 360 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 500 x 350 mm / 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,90 / 1,2 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,35 / 1,7 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 600 x 700 x 1900 mm
Greutate cca. 290 kg
Nr.art. 01-1243

Accesorii optionale: Nr.art. 
Dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 150 28-2017
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Casetă burghie conice Set B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-piese 41-1051
Burghie HSS cu con Morse MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-400 V (pentru auto montare) 51-1004

• În construcţie de serie cu avans automat al pinolei (0,04 - 0,3 mm/rot)
• Angrenaj cu dantură înclinată pentru un transfer optim al forţei
•  Randament ridicat şi o funcţionare silenţioasă prin roţi dinţate cu dantură oblică în  

combinaţie oţel contra material fibros întărit
• Avansul automat al pinolei este dezactivat la atingerea adâncimii de găurire reglate
• Comutator de sens de rotaţie pentru funcţionare la dreapta şi la stânga la tăierea filetelor
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• 8 turaţii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanţă ridicată
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală în mm
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Maşina de găurit cu coloană cu transmisie GB 35 HS de mare putere se remarcă  
prin modul său de construcţie robust şi fără vibraţii. Prin capul transmisie rotativ 
şi pivotabil această maşină este adecvată pentru utilizarea universală în ateliere.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Menghină maşină de găurit BM 200 cu bacuri prismatice 28-2002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Extractor con CM 4 - CM 6 24-1059
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3, 9 p.. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051

Poziţionare uşoară a pinolei se 
realizează cu ajutorul manetelor 
dispuse ergonomic

Acoperire de protecţie conform 
standard CE reglabilă la r
espectiva lungime de burghiu

Motor cu 2 trepte

Placă de bază prelucrată având 
caneluri în T pentru prinderea 
pieselor de prelucrat cu 
dimensiuni mari

• Motor în 2 trepte cu 12 turaţii comutabile, domeniu de turaţie de între 75 - 3200 rot/min
• În construcţie de serie cu mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Masă de găurit dimensionată mare având caneluri T şi jgheab perimetric cu agent de răcire
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de fineţe
• Picior maşină prelucrat pentru strângerea pieselor de prelucrat deosebit de înalte
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul pârghiei de comutare
• Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ şi reglabil pe înălţime
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital pentru poziţionare pinolă

Date tehnice GB 35 HS
Capacitate de găurire max. 32 mm 
Mandrină 1 - 16 mm / B 16
Con Morse MK 4 
Turaţie ax (12) 75 - 3200 rot/min
Consolă 295 mm 
Distanţă ax / masă max. 775 mm 
Distanţă ax / placa de bază 1185 mm 
Cursă pinolă 125 mm 
Diametrul coloanei 115 mm 
Mărimea mesei 500 x 455 mm
Mărimea canelurilor T 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 375 x 365 mm 
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 630 x 700 x 2050 mm
Greutate cca. 335 kg
Nr.art. 01-1261

Completul de furnitură:
• Mandrină de prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Dispozitiv de filetare
• Lampă maşină LED
• Scule de operare

Preț
Viteza max. 

3200 rpm

NOU

Top
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• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Motor în 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie de între 75 - 3200 rot/min
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital al cursei pinolei şi lampă de lucru cu LED
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
• EModificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul pârghiei de comutare
• Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ şi reglabil pe înălţime
• Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de fineţe
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Siguranţă ridicată datorită protecţie alimentară reglabilă pe înălţime cu microîntrerupător

Completul de furnitură:
• Mandrină de prindere rapidă 3 - 16 mm / B 18
• Dorn mandrină MK 4 / B 18
• Echipament agent de răcire
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Date tehnice GB 35 HSV
Capacitate de găurire max. 32 mm 
Mandrină 3 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4 
Turaţie ax (12) 75 - 3200  rot/min 
Domeniu avans 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot 
Consolă 295 mm 
Distanţă ax / masă max. 775 mm 
Distanţă ax / placa de bază 1185 mm 
Cursă pinolă 125 mm 
Diametrul coloanei 115 mm 
Mărimea mesei 500 x 455 mm
Mărimea canelurilor T 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 375 x 365 mm 
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 630 x 700 x 2050 mm
Greutate cca. 340 kg
Nr.art. 01-1266

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3, 9 p.. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Avansul pinolei poate fi reglat 
alternativ la 0,10 / 0,18 sau 0,26 
mm/rot.

Masa de lucru masivă cu caneluri 
în T pe diagonală poate fi pivotată 
de la -45° până la -45°

Picior de maşină prelucrat precis, 
pompă integrată pentru agent de 
răcire, în fabricaţia de serie

• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Dispozitiv de filetare
• Lampă maşină LED
• Scule de operare

Inclusiv indicator 
digital de adâncime

Inclusiv dispozitivul 
de pompare

Viteza max. 
3200 rpm

NOU

Maşină de găurit cu transmisie
Modelul GB 35 HSV este maşina ideală pentru ateliere mecanice, întreprinderi de 
reparaţii şi instruire datorită domeniului larg de turaţii (75 - 3200 rot/min) precum 
şi a dotării cuprinzătoare (de ex. avans automat al pinolei, masă de găurire 
pivotabilă, dispozitiv cu agent de răcire, lampă de lucru cu LED,...).

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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Transmisia de înaltă calitate a GB 32 STi având coroana dinţată rectificată asigură o funcţionare 
silenţioasă. Prin capul de transmisie pivotabil precum şi a afişajului digital al turaţiei în fabricaţie 
de serie această maşină este adecvată optim pentru utilizarea universală în ateliere.

• Domeniu extins de utilizare datorită capului de găurire pivotabil de la -45° până la +45°
• Masă de lucru pivotabilă (± 45°) având caneluri T în diagonală şi jgheab de agent de răcire
• Afişaj digital de turaţie pentru o mai simplă citire a turaţiei
• Picior de maşină prelucrat cu precizie cu caneluri T şi pompă integrată pentru agent de răcire
• Silenţiozitate de funcţionare ridicată datorită transmisiei în baie de ulei
• Îvn fabricaţie de serie cu avans electromagnetic al pinolei pentru lucrul cu precizie
• Motor de acţionare puternic în 2 trepte, proiectat pentru exploatarea de durată
• Roţi dinţate durificate şi rectificate

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Echipament agent de răcire
• Avans ax electromagnetic
• Dispozitiv de filetare
• Extractor automat de sculă
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Prima umplere cu Shell Tellus 46

Masă din fontă preluc-
rată din cenuşie masivă, 
pivotabilă având caneluri 
T şi jgheab cu agent 
de răcire

Modificarea turaţiei mai rapidă şi mai simplă 
prin intermediul schimbătorului de trepte 
transmisie la partea frontală. Turaţia 
este citită la afişajul digital

Avansul de găurire are loc la alegere manual 
sau prin intermediul cuplajului electromagnetic

Cap de gaurit inclinabila 
de la -45° la +45°

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3, 9 p.. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Aparat de filetare MK 4, M 12- M 24 24-1093
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 32 STi
Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 35 mm
Filetare max. M20
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax 125 - 3030 rot/min / 12
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Consolă 325 mm
Distanţă ax / masă max. 690 mm
Distanţă ax / placa de bază 1250 mm
Cursă pinolă 160 mm
Diametrul coloanei 120 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 500 x 420 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 365 x 370 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,0 / 1,2 kW 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 1,8 kW 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 570 x 900 x 2200 mm
Greutate cca. 415 kg
Nr.art. 01-1275XL
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NOU• Echipată în fabricaţia de serie cu ajustare motorizată a înălţimii mesei
• Extractor automat a sculei şi dispozitiv de filetare în fabricaţie de serie
• Turaţie reglabilă rapid şi simplu prin intermediul pârghiei de comutare la capul de transmisie
• Afişaj al turaţiei şi reglarea adâncimii de găurire cuprinse în completul de livrare
• Picior de maşină prelucrat (430 x 440 mm) cu pompă integrată pentru agent de răcire
• Avans ax electromecanic pentru un lucru exact
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Masă masivă din fontă cenuşie (netezită manual) cu suprafaţă de aşezare rotativă şi pivotabilă

Maşină de găurit cu transmisie
Maşina de găurit cu transmisie GB 35 THS este echipată în fabricaţie de serie cu o ridicare 
a mesei motorizată pentru reducerea timpilor auxiliari. Afişajele digitale pentru 
adâncimea de găurire respectiv turaţie precum şi avansul electromecanic al axului 
ridică în plus valoarea maşinii.

Accesorii standard:
• Mandrină 1 - 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Cursă masă motorizată
• Avans ax electromagnetic
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Extractor automat de sculă
• Dispozitiv de filetare
• Afişaj digital al turaţiei
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Extractor automat de sculă
•  Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Reducere semnificativă a 
timpilor auxiliari datorită 
cursei motorizate a 
mesei

Cap masiv de transmisie cu 
elemente de comutare şi 
operare montate ergonomic.     
Afişajele digitale pentru 
reglarea adâncimii de găurire 
şi turaţie sunt cuprinse în 
construcţia de serie

Masa de găurire dimensionată 
generos este atât pivotabilă 
cât şi rotativă de la -45° 
până a +45°

Monitorizarea
mesei

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Burghie HSS cu con Morse MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Sabot maşină MS 80 53-2000

Date tehnice GB 35 THS
Capacitate de găurire în oţel 35 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Filetare max. M24
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax (12) 43 - 2355 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/rot
Consolă 340 mm
Distanţă ax / masă max. 580 mm
Distanţă ax / placa de bază 1185 mm
Cursă pinolă 200 mm
Diametrul coloanei 160 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 540 x 440 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 430 x 440 mm
Putere motor 1,3 / 1,8 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 660 x 900 x 2240 mm
Greutate cca. 553 kg
Nr.art. 01-1286XL
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Modelul GB 30 Vario este o maşină de găurit grea cu transmisie cu reglarea turaţiei fără trepte, 
avans automat al pinolei şi afişaj digital al turaţiei. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare 
în principal la ateliere de reparaţii şi în construcţia de maşini.

• Turaţie reglabilă fără trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de tăiere
• Extractor automat a sculei şi dispozitiv de filetare în fabricaţie de serie
• Avans al găuririi electromecanic reglabil între 0,1 - 0,3 mm/rot
• Masă masivă din fontă cenuşie cu suprafaţă de aşezare rotativă şi pivotabilă
• Canelurile T în piciorul maşinii dau posibilitatea strângerii de piese de prelucrat înalte
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Roţile dinţate durificate şi rectificate asigură o funcţionare silenţioasă.
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală lizibilă simplu

Date tehnice GB 30 Vario
Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 35 mm
Filetare max. M22
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 3
Turaţie ax 70 - 495 / 495 - 3500 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Consolă 280 mm
Distanţă ax / masă max. 650 mm
Distanţă ax / placa de bază 1120 mm
Cursă pinolă 125 mm
Diametrul coloanei 110 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 450 x 380 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 340 x 330 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 500 x 800 x 2100 mm
Greutate cca. 320 kg
Nr.art. 01-1304XL

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Burghie HSS cu con Morse MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Manşon reductor MK 3 / 2, MK 3 / 1
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Echipament agent de răcire
• Avans ax electromagnetic
• Dispozitiv de filetare
• Extractor automat de sculă
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Viteza max. 
3500 rpm

Reglarea vitezei 
fără trepte

Avansul de găurire are loc la alegare manual 
sau  prin intermediul cuplajului  
electromagnetic

Preselectare simplă a 
treptei de transmisie prin 
intermediul transmisiei 
intermediare, reglarea 
turaţiei dorite prin inter-
mediul potenţiometrului

Acoperire de protecţie 
conform standard CE 
reglabilă la respectiva 
lungime de burghiu
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• Turaţie reglabilă fără trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de tăiere
• Extractor automat a sculei şi dispozitiv de filetare în fabricaţie de serie
• Avans al găuririi electromecanic reglabil între 0,1 - 0,3 mm/rot
• Masă masivă din fontă cenuşie cu suprafaţă de aşezare rotativă şi pivotabilă
• Canelurile T în piciorul maşinii dau posibilitatea strângerii de piese de prelucrat înalte
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Roţile dinţate durificate şi rectificate asigură o funcţionare silenţioasă.
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală lizibilă simplu

Maşină de găurit cu transmisie
Modelul GB 35 Varioa este o maşină de găurit grea cu transmisie cu reglarea turaţiei 
fără trepte, avans automat al pinolei şi afişaj digital al turaţiei. Acest model îşi găseşte 
domeniul de utilizare în principal la ateliere de reparaţii şi în construcţia de maşini.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Burghie HSS cu con MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 35 Vario
Capacitate de găurire în oţel 35 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Filetare max. M24
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax 65 - 460 / 460 - 3250 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Consolă 320 mm
Distanţă ax / masă max. 580 mm
Distanţă ax / placa de bază 1145 mm
Cursă pinolă 160 mm
Diametrul coloanei 120 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 500 x 420 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 365 x 370 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 600 x 870 x 2170 mm
Greutate cca. 375 kg
Nr.art. 01-1301XL

Masa de lucru 
masivă cu caneluri 
în T pe diagonală 
poate fi pivotată 
de la -45° până 
la -45°

Echipată în serie cu afişaj digital al turaţiei. 
Toate elementele de conectare şi operare 
sunt montate ergonomic

Preselectare simplă a 
treptei de transmisie prin 
intermediul transmisiei 
intermediare, reglarea 
turaţiei dorite prin 
intermediul 
potenţiometrului

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de filetare
• Avans ax electromagnetic
• Extractor automat de sculă
• Lampă maşină LED
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Afişaj digital al turaţiei
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Transmisie 
variabila

Preț
Top
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Modelul GB 35 STi Vario este o maşină de găurit de utilizare multiplă cu reglarea 
turaţiei fără trepte, avans automat al pinolei şi afişaj digital al turaţiei. Pentru un 
domeniu de utilizare extins maşina dispune suplimentar de cap de transmisie 
pivotabil.

• Domeniu extins de utilizare datorită capului de găurire pivotabil de la -45° până la +45°
• Placă de bază prelucrată precis cu caneluri T şi pompă integrată de agent de răcire
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Schimbare mai rapidă a sculei prin extractorul automat de sculă
• Inclusiv lampă a maşinii cu LED de luminozitate puternică şi eficient energetic
• Transmisie silentioasa, datorita rotilor dintate, ce ruleaza in baie de ulei
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• Canelurile T în piciorul maşinii dau posibilitatea strângerii de piese de prelucrat înalte

Date tehnice GB 35 STi Vario
Capacitate de găurire în oţel 35 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Filetare max. M24
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax 65 - 460 rot/min / 460 - 3250 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Consolă 320 mm
Distanţă ax / masă max. 700 mm
Distanţă ax / placa de bază 1260 mm
Cursă pinolă 160 mm
Diametrul coloanei 120 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 500 x 420 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 360 x 370 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 550 x 940 x 2300 mm
Greutate cca. 430 kg
Nr.art. 01-1276XL

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Echipament agent de răcire
• Avans ax electromagnetic
• Dispozitiv de filetare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Menghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Masă din fontă prelucrată din 
cenuşie masivă, pivotabilă 
având caneluri T şi jgheab 
cu agent de răcire.

Acoperire de protecţie conform 
standard CE reglabilă la 
respectiva lungime 
de burghiu

Cap masiv de transmisie 
cu elemente de comutare 
şi operare montate 
ergonomic. Afişajul digital 
pentru turaţie este inclus 
în fabricaţia de serie

• Extractor automat de sculă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei

Transmisie 
variabila
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Maşina de găurit cu coloană şi transmisie GB 40 S este adecvată cel mai bine pentru toate 
lucrările precum găurire, găurire filete, adâncire ş.a.m.d. Îşi găseşte domeniul de utilizare 
în întreprinderile de reparaţii sau în producţia de piese unicat şi de serie mică.

• Silenţiozitate de funcţionare ridicată datorită transmisiei în baie de ulei
• Siguranţă ridicată datorită apărătorii de protecţie reglabile pe înălţime conform standardului CE
• În fabricaţie de serie cu avans automat ax, dispozitiv de filetare şi lampă de lucru
• Masă de lucru masivă (rotativă 360°) având caneluri T în diagonală şi jgheab de agent de răcire
• Pompă pentru agent de răcire integrată în piciorul maşinii, în fabricaţie de serie
• Reglare turaţie prin intermediul pârghiei de comutare la capul de transmisie
• Motor de acţionare de performanţă ridicată chiar şi la funcţionare de durată
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală

Date tehnice GB 40 S
Capacitate de găurire max. 40 mm
Filetare max. M24
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax (18) 50 - 1450 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 mm/rot
Consolă 345 mm
Distanţă ax / masă max. 695 mm
Distanţă ax / placa de bază 1200 mm
Cursă pinolă 180 mm
Diametrul coloanei 140 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 555 x 555 mm / 18 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 505 x 540 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,85 kW / 1,5 kW 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW / 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 560 x 960 x 2250 mm
Greutate cca. 505 kg
Nr.art.  01-1281XL

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Sortiment strângere sculă 52-piese, 18 mm / M 16 28-1003
Extractor con MK 4 - MK 6 24-1059
Aparat de filetare MK 4, M 12- M 24 24-1093
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051

Pentru lucrări precise maşina este 
echipată în fabricaţie de serie cu un 
avans automat al axului precum şi 
cu o lampă de lucru

Dispunere confortabilă pentru 
utilizator a elementelor de 
conectare şi operare la 
capul de transmisie

Picior de maşină prelucrat 
precis, pompă integrată pentru 

agent de răcire, volum recipient 
de 7 l, debit transportat 6 l/min, 

în fabricaţia de serie

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Echipament agent de răcire
• Avans pinolă electromagnetic
• Dispozitiv de filetare

• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină cu halogen
• Extractor automat de sculă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Axul de alimentare 
este standard

Se ofera 18 trepte de 
viteza standard
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Maşina de găurire cu coloana cu transmisie este utilizabilă atât în întreprinderi de 
reparaţii cât şi pentru producţia industrială datorită execuţiei sale robuste şi eficienţei 
ridicate. Masa colţar în fabricaţia de serie oferă suplimentar posibilităţi multiple de 
strângere prin care se extinde domeniul de utilizare.

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1–13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de filetare
• Avans ax electromagnetic
• Extractor automat de sculă
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate durificate şi rectificate
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă.
• Domeniu mare de turaţie de la 75 - 2020 rot/min (12 trepte) pentru un lucru optim
• În fabricaţia de serie instalaţie cu agent de răcire şi iluminare
• Funcţionarea pinolei la dreapta şi la stânga pentru filetarelor
• 3 avansuri de găurire automate conectabile prin cuplajul electromagnetic
• Masa rotativă în plan orizontal în jurul coloanei, pivotabilă cu 45° la dreapta şi la stânga
• Placă de bază rectificată cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru deosebit de înalte

Operarea simplă a elementelor 
de comutare la partea frontală

Masă masivă colţar, rotativă şi pivotabilă, pentru 
posibilităţi de strângere universale

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Dispozitive strângere sculă 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 40 N
Capacitate de găurire în oţel 40 mm 
Capacitate de găurire în fontă 45 mm 
Filetare max. M24
Mandrină 1 - 13 mm / B 16 
Con Morse MK 4 
Turaţie ax (12) 75 - 2020 rot/min 
Domeniu avans 0,12 / 0,24 / 0,40 mm/rot 
Consolă 340 mm 
Masă de găurire pivotantă -45° până la +45° 
Distanţă ax / masă max. 580 mm 
Distanţă ax / placa de bază 1200 mm 
Cursă pinolă 195 mm 
Diametrul coloanei 140 mm 
Mărimea mesei / canelurilor în T 500 x 540 mm / 18 mm 
Suprafaţă de strângere verticală / canal T 500 x 240 mm / 18 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 400 x 410 mm 
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 400 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 400 V 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 570 x 850 x 2230 mm 
Greutate cca. 490 kg
Nr.art. 01-1292XL

În fabricaţie 
de serie cu 
avans automat 
al găuririi în 3 
trepte

Preț
Top
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• Inclusiv cursă motorizată a mesei precum şi afişaje digitale pentru adâncimea de găurire şi turaţie
• Modificarea turaţiei mai rapidă prin intermediul schimbătorului de trepte transmisie la partea frontală
• Masă de găurire netezită manual din fontă cenuşie, pivotabilă de la -45° până la +45°
• Canelurile T în piciorul maşinii dau posibilitatea strângerii de piese de prelucrat înalte
• Schimbare mai rapidă a sculei prin extractorul automat de sculă
• Avans electromecanic al găuriri reglabil între 0,1 - 0,4 mm/rot
• Opritor reglabil al adâncimii de găurire cu scală lizibilă simplu
• Acoperire de protecţie având comutator de capăt pentru siguranţă ridicată
• Iluminare excepţională la lucru datoriă lămpii cu LED a maşinii

Maşină de găurit cu transmisie
Maşina de găurit cu transmisie GB 40 HS oferă un raport preţ-performanţă convingător 
prin echipare de bază cuprinzătoare. Această maşină îşi găseşte utilizarea în principal 
în atelierele mecanice şi construcţia de maşini.

Accesorii standard:
• Mandrină 1 - 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Cursă masă motorizată
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de filetare
• Avans ax electromagnetic
• Extractor automat de sculă
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Elemente de comutare 
montate avantajos pentru 
utilizator

Reglarea înălţimii mesei 
motorizată, confortabilă

Picior de maşină 
prelucrat precis, 
pompă integrată 
pentru agent de 
răcire, volum 
recipient de 7 l, 
debit transportat 
6 l/min, în 
fabricaţia de serie

Monitorizarea
mesei

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Sabot maşină MS 80 53-2000
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

NOU

Viteza max. 
2120 rpm

Date tehnice GB 40 HS
Capacitate de găurire în oţel 40 mm
Capacitate de găurire în fontă 45 mm
Filetare max. M32
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax / număr trepte 55 - 2120 rot/min / 12
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/rot
Consolă 355 mm
Distanţă ax / masă max. 580 mm
Distanţă ax / placa de bază 1185 mm
Cursă pinolă 200 mm
Diametrul coloanei 180 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 580 x 460 mm / 14 mm
Putere motor 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 700 x 950 x 2280 mm
Greutate cca. 563 kg
Nr.art. 01-1296XL
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Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Cursă masă motorizată
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de filetare
• Avans ax electromagnetic
• Extractor automat de sculă
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Pentru lucrări precise 
maşina este echipată în 
fabricaţie de serie cu un 
avans automat ax precum 
şi cu un aifşaj digital al 
adâncimii de găurire

Maşină de găurit cu transmisie
Maşina de găurit cu coloană GB 40 Vario este echipată în fabricaţie de serie cu un avans 
al mesei motorizat. Afişajele digitale pentru adâncimea de găurire respectiv turaţie a 
avansului electromecanic al axului precum şi reglarea fără trepte a turaţiei ridică în plus 
valoarea maşinii.

• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Cursă motorizată a mesei pentru reducerea timpilor auxiliari
• 4 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic
• Masa rotativă în plan orizontal în jurul coloanei, pivotabilă cu 45° la dreapta şi la stânga
• Picior de maşină prelucrat (400 x 410 mm) cu pompă integrată pentru agent de răcire
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate durificate şi rectificate
• Motor de acţionare de performanţă ridicată conceput pentru utilizare de durată
• Schimbare mai rapidă a sculei prin extractorul automat de sculă

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Mandrină cu prindere rapidă cu tijă de prindere MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 40 Vario
Capacitate de găurire în oţel 40 mm
Capacitate de găurire în fontă 45 mm
Filetare max. M32
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax / 2 trepte 60 - 400 / 392 - 2600 rot/min
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/rot
Consolă 340 mm
Distanţă ax / masă max. 610 mm
Distanţă ax / placa de bază 1195 mm
Cursă pinolă 190 mm
Diametrul coloanei 140 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 540 x 440 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 400 x 410 mm
Putere motor 2,0 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 700 x 950 x 2340 mm
Greutate cca. 495 kg
Nr.art. 01-1302XL

Transmisie 
variabila

Preselectare simplă a 
treptei de transmisie prin 
intermediul transmisiei 
intermediare, reglarea 
turaţiei dorite prin 
intermediul 
potenţiometrului

Masa de găurire dimensionată generos este 
pivotabilă de la -45° până la -45°
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Maşina de găurit cu coloană şi transmisie GB 50 HS convinge prin performanţa ei mare de găurire 
de 50 mm, modul de construcţie masiv precum şi echiparea de bază cuprinzătoare. Astfel acest 
model este ideal adecvat pentru utilizarea în producţia industrială şi producţia de serie.

• Cursă motorizată a mesei pentru reducerea timpilor auxiliari.
• Mod de execuţie masiv şi fără vibraţii pentru un lucrări precise
• Afişaje digitale pentru turaţie şi adâncime de găurire
• Rentabilitate crescută datorită echipării de bază cuprinzătoare
• Roţile dinţate durificate şi rectificate asigură o funcţionare silenţioasă
• Masă masivă din fontă cenuşie cu suprafaţă de aşezare rotativă şi pivotabilă
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• 4 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic
• Dispozitiv de filetare şi extractor automat a sculei în fabricaţie de serie

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1–13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Cursă masă motorizată
• Echipament agent de răcire
• Avans ax electromagnetic
• Dispozitiv de filetare
• Extractor automat de sculă
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
•  Apărătoare de protecţie reglabilă  

pe înălţime

Masă de găurire rotativă şi pivotabilă (netezită manual), 
în fabricaţie de serie cu motor de poziţionare

Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă 
prin intermediul a pârghii de comutare

Echipat în fabricaţie 
de serie cu avans 
automat al găuririi 
în 4-trepte

Monitorizarea
mesei

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
IMenghină maşină de găurit-industrială BMI 150 28-2017
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082

Viteza max. 
2100 rpm

NOU

Date tehnice GB 50 HS
Capacitate de găurire în oţel 50 mm
Capacitate de găurire în fontă 60 mm
Filetare max. M42
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax / număr trepte 40 - 2100 rot/min / 12
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/rot
Consolă 370 mm
Distanţă ax / masă max. 600 mm
Distanţă ax / placa de bază 1190 mm
Cursă pinolă 250 mm
Diametrul coloanei 200 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 600 x 500 mm / 14 mm
Putere motor 2,2 / 2,8 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 700 x 1050 x 2350 mm
Greutate cca. 670 kg
Nr.art. 01-1294XL
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cu masa transversal

• În fabricaţie de serie cu avans automat ax şi dispozitiv de filetare
• Acoperire de protecţie conform standard CE reglabilă la respectiva lungime de burghiu
• Posibilităţi de aplicare multiple, de ex: frezare de fante,în plan, alezare prin strunjire
• Productivitate crescută prin afişajul poziţiei în 2 axe (x şi y) inclus în fabricaţia de serie
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă
• Placă de bază prelucrată precis cu caneluri T şi pompă integrată de agent de răcire
• Schimbare mai rapidă a sculei prin extractorul automat de sculă
• 4 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 140 28-2019
Menghină maşină de găurit BMH 150 28-2012
Mandrină cu prindere in tijă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 2-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
• Dorn de frezare introdus prin presare  
   combi MK 4 / 27 mm
• Echipament agent de răcire
• Avans ax electromagnetic
• Dispozitiv de filetare
• Extractor automat de sculă
• Lampă maşină LED
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie 
cu caneluri T

Indicator poziţie în 2 axe cu 
funcţii multiple precum de ex.: 

prelucrare circumferinţă 
găuri, funcţie frezare 

pentru cavităţi, …

Date tehnice GB 50 SK
Capacitate de găurire în oţel 50 mm
Capacitate de găurire în fontă 60 mm
Filetare max. M42
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax / număr trepte 52 - 2050 rot/min / 12
Domeniu avans 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 mm/rot
Mărimea mesei / canelurilor în T 800 x 280 mm / 14 mm
Traseu de proces (x / y) 440 / 285 mm
Consolă 370 mm
Distanţă ax / masă max. 510 mm
Distanţă ax / placa de bază 1270 mm
Cursă pinolă 240 mm
Diametrul coloanei 150 mm
Putere motor 2,2 / 2,8 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1240 x 1200 x 2370 mm
Greutate cca. 800 kg
Nr.art. 01-1306XL
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Maşina de găurit cu coloană şi transmisie Vario GB 50 este echipată în serie cu un sistem de 
reglaj al turaţiei fără trepte, prin care este posibilă o reglare a vitezei în funcţie de fiecare piesă 
de prelucrat. Datorită construcţiei masive, grele ea este adecvată optim în primul rând pentru 
folosirea de către utilizatorii profesionişti respectiv în construcţia de maşini sau ateliere.

• Echipată din fabricaţia de serie cu reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Masă de găurire netezită manual din fontă cenuşie, pivotabilă de la -45° până la +45°
• Placă de bază rectificată cu caneluri T pentru strângerea pieselor de lucru deosebit de înalte
• Echipată în fabricaţia de serie cu ajustare motorizată a înălţimii mesei
• 6 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic
• Precizie de concentricitate a rotirii garantată ≤ 0,02 mm măsurată la pinolă
• Extractor automat a sculei şi dispozitiv de filetare în fabricaţie de serie
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
•  Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie  

rectificate, ce rulează în baie de ulei

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
Mandrină cu prindere rapidă cu tijă de prindere MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GB 50 Vario
Capacitate de găurire în oţel 50 mm
Capacitate de găurire în fontă 60 mm
Filetare max. M42
Mandrină 1 - 13 mm / B 16
Con Morse MK 4
Turaţie ax / 2 trepte 50 - 310 / 310 - 2200 rot/min
Domeniu avans 0,08 / 0,12 / 0,17 / 0,24 / 0,35 / 0,50 mm/rot
Consolă 360 mm
Distanţă ax / masă max. 575 mm
Distanţă ax / placa de bază 1165 mm
Cursă pinolă 200 mm
Diametrul coloanei 180 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 580 x 460 mm / 14 mm
Suprafaţa de lucru a plăcii de bază 435 x 445 mm
Putere motor 3,0 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 750 x 950 x 2380 mm
Greutate cca. 575 kg
Nr.art. 01-1303XL

Avansul de 
găurire are 
loc la alegare 
manual sau 
prin intermediul 
cuplajului 
electromagnetic

Cap masiv de 
transmisie cu 

elemente de comutare 
şi operare montate 

ergonomic. Afişajele 
digitale pentru reglarea 

adâncimii de găurire 
şi turaţie sunt cuprinse

 în fabricaţia de serie

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, MK 4 / 2
• Cursă masă motorizată
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de filetare
• Avans ax electromagnetic
• Extractor automat de sculă
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă LED a maşinii
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Dispozitiv integrat de agent 
de răcire, volum recipient 
7 l, debit transportat 
6 l/min



98

KBM-Serie

INDUSTRY

M
aş

in
ă 

de
 g

ău
ri

t Maşină de găurit 
cu stativ-cadru

• Inclusiv motor de avans pentru avans rapid respectiv de lucru şi ridicarea de retur rapidă (din KBM 63)
• Dispozitiv de filetare cu întoarcerea automată a sensului de rotaţie la realizarea adâncimii setate
• Modificarea turaţiei şi avansului mai simplă şi mai rapidă prin intermediul pârghiei de comutare
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, în baie de ulei
• Motor de acţionare de performanţă mare cu moment de rotaţie înalt şi forţă de avans mare
• Soclu şi stativ în mod de construcţie încasetat masiv pentru cele mai dificile solicitări
• O încărcarea foarte mare a mesei datorită construcţiei masive din fontă cenuşie
• În fabricaţie de serie cu avans automat ax, dispozitiv de filetare şi lampă de lucru
• Ghidaj coadă de rândunică lat şi încărcabil cu sarcini mari cu rigle pană ajustabile

Date tehnice KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50 KBM 63 KBM 80
Capacitate de găurire în oţel 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Filetare max. M16 M22 M30 M42 M48 M56
Moment de rotaţie 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm 800 Nm 800 Nm
Cursa de deplasare a capului de găurire 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm 260 mm 260 mm
Con Morse MK 3 MK 4 MK 4 MK 5 MK 5 MK 6
Turaţie ax / 2 trepte 50 - 2000  rot/min, 9 trepte 50 - 2000 rot/min, 9 trepte 31,5 – 1400 rot/min, 12 trepte 45 – 850 rot/min, 9 trepte 40 – 570 rot/min, 9 trepte 40 – 570 rot/min, 9 trepte
Domeniu avans (9) 0,056 - 1,80 mm/rot (9) 0,056 - 1,80 mm/rot (9) 0,056 – 1,8 mm/rot (9) 0,056 – 1,8 mm/rot (6) 0,1 – 0,78 mm/rot (6) 0,1 – 0,78 mm/rot
Forţă avans 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N 30000 N 30000 N
Consolă 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm 375 mm 375 mm
Distanţă ax / masă max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm 870 mm 810 mm
Cursă pinolă 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm 660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
Cursa mesei 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm 300 mm 300 mm
Putere motor 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm 900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
Greutate cca. 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg 2500 kg 2500 kg
Nr.art. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL 01-1344XL 01-1345XL

Masă de lucru mare, masivă, cu suprafaţă 
prelucrată precis

Dispozitivul de filetare cu inversarea 
sensului de rotire ideal pentru 
producţia de serie

Mâner pentru pinola, pârghie pentru 
avansul automat. Cap de găurire 
montat vizibil cu toate elementele de 
comutare şi operar

Cap de găurire montat vizibil cu toate 
elementele de comutare şi operare

KBM 40
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Date tehnice KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50 KBM 63 KBM 80
Capacitate de găurire în oţel 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Filetare max. M16 M22 M30 M42 M48 M56
Moment de rotaţie 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm 800 Nm 800 Nm
Cursa de deplasare a capului de găurire 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm 260 mm 260 mm
Con Morse MK 3 MK 4 MK 4 MK 5 MK 5 MK 6
Turaţie ax / 2 trepte 50 - 2000  rot/min, 9 trepte 50 - 2000 rot/min, 9 trepte 31,5 – 1400 rot/min, 12 trepte 45 – 850 rot/min, 9 trepte 40 – 570 rot/min, 9 trepte 40 – 570 rot/min, 9 trepte
Domeniu avans (9) 0,056 - 1,80 mm/rot (9) 0,056 - 1,80 mm/rot (9) 0,056 – 1,8 mm/rot (9) 0,056 – 1,8 mm/rot (6) 0,1 – 0,78 mm/rot (6) 0,1 – 0,78 mm/rot
Forţă avans 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N 30000 N 30000 N
Consolă 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm 375 mm 375 mm
Distanţă ax / masă max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm 870 mm 810 mm
Cursă pinolă 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm 660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
Cursa mesei 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm 300 mm 300 mm
Putere motor 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 5,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 700 x 960 x 2340 mm 700 x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm 900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
Greutate cca. 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg 2500 kg 2500 kg
Nr.art. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL 01-1344XL 01-1345XL

Accesorii standard:
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de filetare
• Funcţionare la dreapta şi la stânga
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Scule de operare
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

Dispozitiv de filetare cu avans rapid 
respectiv de lucru şi ridicare de 
retur rapidă (din KBM 63)

Placă de bază masivă, dimensionată mare 
având caneluri T, masa de lucru poate fi 
demontată, optim pentru prelucrarea 
pieselor înalte (din KBM 63)

Motor de avans pentru reducerea 
timpilor de poziţionare a pinolei 
(din KBM 63)

KBM 63

Seria KBM dispune de o gamă de modele potrivite pentru găurire, alezaj și 
atingerea unor părți unice sau serii mici. Solidul, constructia gri de fontă face 
ca aceste mașini adecvate pentru constructii mecanice în inginerie, producție și 
construcții.

Preț
Top
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Maşina de găurire radială RD 820 x 32 este o maşină construită sistematic cu putere înaltă şi operare simplă, cu 
care pot fi efectuate şi cele mare dificile sarcini de prelucrare precum găurire, adâncire, alezare şi filetare.

•  O bună capabilitate de glisare a braţului în consolă datorită suprafeţei rectificate a coloanei exterioare
•  Oprire mecanică a mişcării de pivotare a braţului în consolă şi a translatării păpuşii fixe
•  Capacitate de ajustare uşoară la piesa aşezată fix
•  Operarea centrală, simplă de la partea frontală a maşinii
•  Reglarea electrică a înălţimii braţului basculant
•  Viteză de tăiere optimă datorită domeniul mare de turaţii
•  Filetare prin inversarea sensului axului
•  Funcţionare silenţioasă datorită modului de construcţie stabil

Accesorii standard:
• Masă cubică
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Motor de ridicare
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Cheie de operare

Toate elementele de comutare şi control 
sunt montate vizibil la păpuşa fixă

Masă cubică şlefuită cu precizie cu 5 
T-caneluri, cuprinsă în completul de 
livrare în fabricaţia de serie

Date tehnice RD 820 x 32
Capacitate de găurire max. 32 mm
Filetare max. M24
Consolă min./max. 310 - 820 mm 
Mişcare pe verticală a consolei 500 mm 
Traseu de proces al capului de găurire (hor.) 510 mm
Cursă pinolă 250 mm
Turaţie ax (6) 75 - 1220 rot/min 
Prindere ax MK 4
Domeniu avans 0,1 / 0,16 / 0,25 mm/rot
Distanţă ax- masă cubică 16 - 515 mm
Distanţă ax - placa de bază 370 - 870 mm 
Masă cubică (Lg x Lt x H) 400 x 400 x 350 mm 
Suprafaţă de strângere placă de bază 825 x 690 mm 
Diametrul coloanei 200 mm
Motor de ridicare 0,75 kW
Putere motor 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1470 x 750 x 2100 mm 
Greutate cca. 1200 kg
Nr.art. 01-1324XL

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu prindere rapidă cu tijă de prindere MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Menghină maşină din două piese MS 160 28-1020
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Preț
Top

• • 
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Maşina de găurit radial RD 1300 Vario este adecvată ideal pentru lucrări de găurire, adâncire, alezare a pieselor mari 
(precum de ex. grinzi metalice, flanşe....). Prin multiplele posibilităţi de aplicaţie şi completul cuprinzător de livrare, 
această maşină este optimă pentru atelierele mecanice, întreprinderile de reparaţii, construcţia de maşini, ...

• Afişaj digital al turaţiei
• Motor de ridicare
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Scule de operare

Accesorii standard:
• Masă cubică
• Mandrină cu prindere rapidă 1 - 13 mm / B 16
• Manşoane reductoare MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1
• Convertizor de frecvenţă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Echipament agent de răcire

Masă cubică dimensionată mare pentru cele 
mai diverse posibilităţi de prindere

Reglare simplă a 
domeniului avansului 
şi a turaţiei la capul 
de găurire

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Manşon reductor MK 4 / 2 24-1024
Manşon reductor MK 4 / 3 24-1025
Menghină maşină din două piese MS 160 28-1020
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice RD 1300 Vario
Capacitate de găurire max. 40 mm
Filetare max. M30
Consolă min./max. 295 – 1300 mm
Mişcare pe verticală a consolei 610 mm
Traseu de proces al capului de gău.(hor.) 1005 mm
Cursă pinolă 275 mm
Prindere ax MK 4
Turaţie ax / 2 trepte 54 – 340 / 340 – 2150 rot/min
Domeniu avans (4) 0,10 – 0,63 mm/rot
Distanţă ax- masă cubică 130 – 740 mm
Distanţă ax - placa de bază 485 – 1195 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1320 x 850 mm
Masă cubică (Lg x Lt x H) 635 x 455 x 455 mm
Putere motor 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2100 x 900 x 2600 mm
Greutate cca. 2650 kg
Nr.art. 01-1326XL

•  Braţ în consolă cu blocare mecanică şi cap de găurire cu blocare manuală
•   Elemente de conectare şi operare montate vizibil pe partea frontală a maşinii
• Rigiditate la torsiune şi coloană de oţel rectificată pentru un lucru fără vibraţii
• Pinola dimensionată mare asigură ce mai înaltă stabilitate posibilă
•  Modificarea sensului, a cuplării şi decuplării axului se face  

prin intermediului întrerupătorului Pilot 
•  În fabricaţie de serie cu reglare continuă (fără trepte) a turaţiei 

Turaţia reglată este citită la un afişaj digital
• Precizie de concentricitate înaltă prin rulment de precizie
• Ajustare a înălţimii braţului în consolă prin motorul de ridicare
• Roţi dinţate durificate şi rectificate, ce funcţionează în baie de ulei
• Căi de ghidare la braţul în consolă durificate şi rectificate
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Date tehnice RD 1250 x 50 RD 1600 x 50 RD 2000 x 63 RD 2500 x 80
Capacitate de găurire max. 50 mm 50 mm 63 mm 80 mm
Filetare max. M42 M42 M56 M64
Consolă min./max. 320 - 1220 mm 350 – 1590 mm 420 - 2000 mm 500 - 2500 mm
Mişcare pe verticală a consolei 580 mm 590 mm 800 mm 1000 mm
Cursa  capului de găurire (hor) 900 mm 1240 mm 1580 mm 2000 mm
Cursă pinolă 335 mm 320 mm 405 mm 450 mm
Prindere ax MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Turaţie ax (16) 25 - 2000 rot/min (16) 25 - 2000 rot/min (16) 20 - 1600 rot/min (16) 16 - 1250 rot/min
Domeniu avans (16) 0,04 – 3,2 mm/rot (16) 0,04 – 3,2 mm/rot (16) 0,04 – 3,2 mm/rot (16) 0,04 – 3,2 mm/rot
Distanţă ax- masă cubică 0 - 670 mm 150 - 740 mm 290 - 1075 mm 0 - 1440 mm
Distanţă ax - placa de bază 330 - 1170 mm 645 - 1240 mm 795 x 1580 mm 550 x 2000 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1300 x 980 mm 1600 x 980 mm 1980 x 1240 mm 2450 x 1400 mm
Masă cubică (Lg x Lt x H) 630 x 500 x 500 mm 620 x 490 x 495 mm 940 x 625 x 505 mm 800 x 1000 x 560 mm
Putere motor 4,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2035 x 1000 x 2830 mm 2450 x 980 x 2840 mm 3100 x 1240 x 3370 mm 3750 x 1400 x 4025 mm
Greutate cca. 3000 kg 3500 kg 6500 kg 11000 kg
Nr.art. 01-1329XL 01-1331XL 01-1333XL 01-1335XL

• Placă de bază dimensionată mare ideală pentru prelucrarea pieselor mari
• Coloană solida  pentru glisare braţului
• Braţ în consolă şi cap de găurire cu prindere hidraulică independentă
• Reglare simplă a înălţimii braţului în consolă prin motorul de ridicare
• Ideal pentru găurire, adâncire, alezare şi filetare
• Roţi dinţate durificate şi rectificate, ce funcţionează în baie de ulei
•  O bună capabilitate de glisare a capului de găurit la braţul în  

consolă prin suprafaţa rectificată

Maşină de găurit radială

Elemente de operare 
montate vizibil, blocarea 
capului de găurire 
are loc direct de 
la manivelă

Reglarea turaţiei dorite respectiv a avansului 
la partea inferioară a capului de găurit

Preț
Top
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Accesorii standard:
• Masă cubică
•  Manşoane reductoare  

MK 5/4, MK 4/3, MK3/2
• Lampă maşină LED
•  Prima umplere cu  

Shell Tellus 46
• Motor de ridicare
• Motor hidraulic
• Scule de operare
• Echipament agent de răcire
•  Apărătoare de protecţie reglabilă  

pe înălţime

Arbore pe lagăre de precizie pentru 
rezultate exacte de lucru, masă 
cubică şi dispozitiv de agent de răcire 
cuprinse în completul de livrare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Tub prelungitor conic MK 5 / 4 24-1051
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 5, 1 - 25 mm 24-1074
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 5, 3 - 16 mm 24-1086

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 QC 28-2023
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Seria RD de mașini de găurit radiale compacte sunt proiectate pentru prelucrarea 
economică a pieselor unice supradimensionate și producții de loturi mici, cu o precizie 
de top. Inaltă performanță, ușurința de utilizare și o mare varietate de aplicații face ca 
aceste modele ideale pentru inginerie mecanică, reparații magazine și ateliere 
mecanice.

Motor hidraulic în fabricaţie de serie 
pentru blocarea braţului în consolă 
şi a capului de găurire

Prindere 
hidraulica
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Contragreutatea pentru 
pinolă şi lanţul de ghidare 
a energiei la partea 
posterioară a capului 
de găurire

Masă cubică şlefuită cu precizie cu 
5 T-caneluri, cuprinsă în completul 
de livrare în fabricaţia de serie

Accesorii standard:
• Masă cubică
• Mandrină 1 - 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
•  Manşoane reductoare MK 4/3, MK3/2
• Lampă maşină LED
•  Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Echipament agent de răcire
• Afişaj digital al turaţiei
• Motor de ridicare
• Motor hidraulic
•  Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Scule de operare

Preț
Top

Braţ în consolă

Blocare 
hidarulică

Coloană

Cap de găurit

Maşină de găurit radială

Date tehnice RD 1200 HK
Capacitate de găurire max. 40 mm
Filetare max. M30
Consolă min./max. 250 - 1150 mm
Mişcare pe verticală a consolei 600 mm
Cursa  capului de găurire (hor) 905 mm
Cursă pinolă 290 mm
Prindere ax MK 4
Turaţie ax (9) 63 - 2000 rot/min
Domeniu avans (6) 0,08 - 0,50 mm/rot
Distanţă ax- masă cubică 95 - 650 mm
Distanţă ax - placa de bază 550 - 1105 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1170 x 790 mm
Masă cubică (Lg x Lt x H) 640 x 450 x 450 mm
Putere motor 2,0 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1950 x 980 x 2420 mm
Greutate cca. 2190 kg
Nr.art. 01-1321XL

Pompă agent de răcire de 
putere mare cuprinsă în 
completul de livrare

• Braţ în consolă, cap de găurire şi coloană cu blocare hidraulică independentă
•  Elemente de conectare şi operare montate vizibil pe partea frontală a maşinii
• Rigiditate la torsiune şi coloană de oţel rectificată pentru un lucru fără vibraţii
• Pinola dimensionată mare asigură ce mai înaltă stabilitate posibilă
•  Modificarea sensului de rotaţie respectiv a cuplării şi decuplării axului se realizează  

prin intermediului întrerupătorului Pilot la partea inferioară a capului de găurit
• Precizie de concentricitate înaltă prin rulment de precizier
• Roţi dinţate durificate şi rectificate, ce funcţionează în baie de ulei
•  Reglarea simplă a înălţimii braţului în consolă prin motorul de ridicare,  

poziţia axului rămâne neschimbată, ideal pentru lucrări în serie 
•  Prin intermediul butonului selector capul de găurire şi coloana pot fi  

blocate sau eliberate simultan, respectiv, separat
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Reglarea turaţiei dorite respectiv a 
avansului se realizează la partea 
frontală a capului de găurire

Modificarea sensului de rotaţie 
respectiv a cuplării şi decuplării 

axului se realizează prin intermediului 
întrerupătorului Pilot la partea 

inferioară a capului de găurit

Toate elementele de comutare şi 
control sunt montate vizibil la 
păpuşa fixă

Acoperire de protecţie conform 
standard CE reglabilă la r
espectiva lungime de burghiu

Echipare standard cu motor hidraulic 
pentru blocarea braţului în consolă, a 
coloanei şi a capului de găurire.

NOU

Accesorii optionale: Nr.art. 
Manşoane reductoare MK 4 / 2 24-1024
Tub prelungitor conic MK 4 / 3 24-1047
Tub prelungitor conic MK 4 / 4 24-1048
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Accesorii optionale: Nr.art. 
Menghină maşină din două piese MS 160 28-1020
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Maşina de găurit radial RD 1200 HK este adecvată ideal pentru lucrări de 
găurire, adâncire, alezare a pieselor mari (precum de ex. grinzi metalice, 
flanşe....). Prin multiplele posibilităţi de aplicaţie şi completul cuprinzător 
de livrare, această maşină este optimă pentru atelierele mecanice, 
întreprinderile de reparaţii, construcţia de maşini, ...
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Contragreutatea pentru 
pinolă şi lanţul de ghidare 
a energiei la partea 
posterioară a capului 
de găurire

•     Din fabricaţia de serie reglarea turaţiei este fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
•     Axul portburghiu cu o precizie de concentricitate înaltă dispune de o frână automată a axului
•     Coloană rectificată cu pereţi groşi pentru o caracteristică de glisare ridicată a braţului în consolă
•     Braţ în consolă, cap de găurire şi coloană cu blocare hidraulică independentă
•     Placă de bază dimensionată mare ideală pentru prelucrarea pieselor mari
•  Reglarea simplă a înălţimii braţului în consolă prin motorul de ridicare,  

poziţia axului rămâne neschimbată, ideal pentru lucrări în serie
•  Prin intermediul butonului de apăsare capul de găurire şi  

coloana pot fi blocate sau desprinse simultan respectiv separat
•     Căi de ghidare la braţul în consolă durificate şi rectificate
•     Compensarea greutăţii pinolei prin contragreutate
•     Ideal pentru găurire, adâncire, alezare şi filetare

Maşină de găurit 
radială

Axul de găurire poate fi deplasat în 3 moduri: 
ajustare rapidă prin intermediul pârghiei manuale, 
avans de fineţe cu roată de mână sau avans automat

Date tehnice RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario RD 2000 Vario RD 2500 Vario
Capacitate de găurire max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Filetare max. M40 M42 M46 M56 M60
Consolă min./max. 300 - 1200 mm 320 - 1400 mm 350 – 1600 mm 430 - 2010 mm 450 - 2550 mm
Mişcare pe verticală a consolei 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm 820 mm
Traseu de proces al capului de găurire (hor) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm 2100 mm
Cursă pinolă 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm 400 mm
Prindere ax MK 4 MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Turaţie ax 74 - 404 / 404 - 2200 rot/min 38 – 275, 275 - 2000 rot/min 38 – 275, 275 – 2000 rot/min 30 - 190, 205 - 1400 rot/min 30 - 220, 200 - 1400 rot/min
Domeniu avans (4) 0,1 - 0,63 mm/rot (6) 0,08 – 0,83 mm/rot (8) 0,06 – 1,00 mm/rot (8) 0,06 - 1,35 mm/rot (8) 0,06 - 1,38 mm/rot
Distanţă ax- masă cubică 100 - 670 mm 140 - 710 mm 165 – 750 mm 60 - 1300 mm 0 - 1120 mm
Distanţă ax - placa de bază 550 - 1120 mm 640 - 1210 mm 665 – 1250 mm 570 - 1800 mm 400 - 1620 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm 2500 x 1250 mm
Masă cubică (Lg x Lt x H) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Putere motor 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600 x 1100 x 2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm 3590 x 1250 x 3530 mm
Greutate cca. 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg 7400 kg
Nr.art. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL 01-1336XL
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Date tehnice RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario RD 2000 Vario RD 2500 Vario
Capacitate de găurire max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Filetare max. M40 M42 M46 M56 M60
Consolă min./max. 300 - 1200 mm 320 - 1400 mm 350 – 1600 mm 430 - 2010 mm 450 - 2550 mm
Mişcare pe verticală a consolei 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm 820 mm
Traseu de proces al capului de găurire (hor) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm 2100 mm
Cursă pinolă 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm 400 mm
Prindere ax MK 4 MK 5 MK 5 MK 5 MK 6
Turaţie ax 74 - 404 / 404 - 2200 rot/min 38 – 275, 275 - 2000 rot/min 38 – 275, 275 – 2000 rot/min 30 - 190, 205 - 1400 rot/min 30 - 220, 200 - 1400 rot/min
Domeniu avans (4) 0,1 - 0,63 mm/rot (6) 0,08 – 0,83 mm/rot (8) 0,06 – 1,00 mm/rot (8) 0,06 - 1,35 mm/rot (8) 0,06 - 1,38 mm/rot
Distanţă ax- masă cubică 100 - 670 mm 140 - 710 mm 165 – 750 mm 60 - 1300 mm 0 - 1120 mm
Distanţă ax - placa de bază 550 - 1120 mm 640 - 1210 mm 665 – 1250 mm 570 - 1800 mm 400 - 1620 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm 2500 x 1250 mm
Masă cubică (Lg x Lt x H) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Putere motor 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600 x 1100 x 2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm 3590 x 1250 x 3530 mm
Greutate cca. 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg 7400 kg
Nr.art. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL 01-1336XL

Modificarea sensului de rotaţie 
res-pectiv a cuplării şi decuplării 
axului se realizează prin 
intermediului întrerupătorului 
Pilot la partea inferioară a capului 
de găurit

Prindere 
hidraulica

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 5, 1 - 25 mm 24-1074
Mandrină rapidă cu prindere directă MK 5, 3 - 16 mm 24-1086
Set de schimbare rapidă MK 5 - MK 3 / MK 2 / MK 1 - B 16 53-1025
Masă orizontală pivotantă 400 x 600 mm 53-1027
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206

Modelul de vârf al seriei noastre de maşini de găurit radiale se evidenţiază 
prin reglarea turaţiei fără trepte şi modul de construcţie masiv, simultan 
cu o operare simplă. Sprijinirea specială a coloanei asigură o poziţionare 
cu menajarea la forţe a braţului consolă - nepermis pentru lucrul mai 
îndelungat.

Reglarea turaţiei dorite respectiv a 
avansului se realizează la partea 
frontală a capului de găurire

Reprezentare cu masă 
orizontală pivotabilă 

(opţional)

Reglarea vitezei variabile prin 
intermediul convertizorului 

de frecvență Lenze

Accesorii standard:
• Masă cubică
• Dorn mandrină
• Manşoane reductoare
• Lampă maşină LED
•  Apărătoare de protecţie reglabilă pe 

înălţime
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Echipament agent de răcire
• Convertizor de frecvenţă
• Afişaj digital al turaţiei
• Motor de ridicare
• Motor hidraulic
• Scule de operare
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• O multitudine de posibilităţi de prindere şi prelucrarea datorită configurării condiţionate constructiv
• Reglarea înălţimii capului de găurire motorizată electric fără deplasare poziţiei de găurire, ideal pentru găurirea de găuri adânci
• Suprafaţă a mesei dimensionată mare (1210 x 520 mm) pentru prinderea simultană a mai multor piese de prelucrat
• Cap de găurit pivotabil la 160°, braţ în consolă translatabil înainte şi înapoi şi pivotabil orizontal
• Dispozitiv de filetare şi 6 avansuri automate de găurire cuprinse în echiparea de bază
• În fabricaţie de serie cu reglare electronică continuă (fără trepte) a turaţiei
• Afişaj al turaţiei şi adâncimii de găurire cuprins în completul de livrare
• Aşezare rapidă a capului de găurit pe piesă, blocarea se realizează hidraulic
• O coloană puternic nervurată asigură o rigiditate mare a braţului în consolă
• Construcţia stabilă garantează un lucru fără oscilaţii

Maşina de găurit 
radială rapidă

Un lucru confortabil pentru 
operator datorită elementelor 
de comutare şi operare 
dispuse central

Ghidarea liniară de bună calitate asigură o 
deplasare uşoară a capului de găurire

Eficienţă crescută datorită 
capului de găurire pivotabil 
+/- 180° şi a unei multitudini de 
posibilităţi de prindere. În plus cu 
această maşina pot fi efectuate 
lucrări uşoare de frezare

Date tehnice SRB 40
Capacitate de găurire max. 40 mm
Filetare max. M30
Consolă min./max. 415 - 985 mm
Mişcare pe verticală a consolei 405 mm
Cap de găurire pivotabil -80° până la +80°
Cursă pinolă 200 mm
Prindere ax 50 - 316 / 316 - 2000 rot/min
Turaţie ax MK 4
Domeniu avans (6) 0,08 - 0,50 mm/rot
Distanţă ax - placa de bază 380 - 785 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1210 x 520 mm
Mărimea canelurilor T 18 mm
Diametrul coloanei 220 mm
Putere motor 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1200 x 2450 x 2720 mm
Greutate cca. 2800 kg
Nr.art. 01-1360XL

Accesorii optionale: Nr.art. 
Masă orizontală pivotantă 400 x 600 mm 53-1027
Masă cubică 420 x 600 x 300 mm 53-1028
Placă de strângere 1200 x 550 mm 53-1029
Mandrină cu prindere rapidă cu tijă de prindere MK 4, 1 - 16 mm 24-1073
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020

Reglarea vitezei 
variabile prin 
intermediul 

convertizorului de 
frecvență Lenze
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Concentrat de agent universal de răcire RK 12, 5 l 54-1206
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Set tăiere filet-schimbare rapidă mandrină  MK 4 / M6 - M30 / 12 p. 24-1100
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055
Masă în cruce cu prindere freză având cleşti de prindere 6 - 16 mm, 8 p. 26-1017

Maşina de găurit radială rapidă SRB 40 a fost concepută special pentru prelucrarea 
rentabilă a pieselor unicat de mari dimensiuni şi a seriilor mici cu mare precizie. 
Configuraţia condiţionată constructiv generează o multitudine de posibilităţi de 
utilizare în construcţia de maşini, întreprinderi de reparaţii, ateliere mecanice şi 
ateliere de producţie.

Accesorii standard:
• Avans ax electromagnetic 
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Reglare motorizată electric a capului de găurire
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Mandrină rapidă 1 - 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4 / 3, 4 / 2, 3 / 1
• Dispozitiv de filetare
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
•  Apărătoare de protecţie  

reglabilă pe înălţime

Domeniu extins de utilizare 
datorită mesei orizontale 

pivotante de la -50° 
până la +50° 

(opţională)

Placa de strângere opţională dă posibilitatea 
prelucrării pieselor înalte

6 avansuri de găurire automate conectabile 
prin cuplajul electromagnetic

Reglare înălțimii prin 
intermediul unui 

motor electric
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INDUSTRY
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t Maşina de găurit 
radială rapidă

• O multitudine de posibilităţi de prindere şi prelucrarea datorită configurării condiţionate constructiv
• Reglarea înălţimii capului de găurire motorizată electric fără deplasare poziţiei de găurire, ideal pentru găurirea de găuri adânci
• Un schimb al sculei mai simplu şi mai necomplicatprin blocarea pneumatică a sculei
• Dispozitiv de filetare şi 6 avansuri automate de găurire cuprinse în echiparea de bază
• Suprafaţă a mesei dimensionată mare (1355 x 605 mm) pentru prinderea simultană a mai multor piese de prelucrat
• Aşezare rapidă a capului de găurit pe piesă, blocarea se realizează hidraulic
• În fabricaţie de serie cu reglare continuă (fără trepte) electronică a turaţiei şi 2 trepte de transmisie
• O coloană puternic nervurată asigură o rigiditate mare a braţului în consolă
• Construcţia stabilă garantează un lucru fără oscilaţii
• Turaţia şi adâncimea de găurire sunt lizibile digital

Date tehnice SRB 50
Capacitate de găurire max. 50 mm
Filetare max. M36
Consolă min./max. 340 - 990 mm
Mişcare pe verticală a consolei 395 mm
Cursă pinolă 240 mm
Prindere ax 48 - 310 / 310 - 2000 rot/min
Turaţie ax BT 40
Domeniu avans (6) 0,08 - 0,50 mm/rot
Distanţă ax - placa de bază 405 - 800 mm
Suprafaţă de strângere placă de bază 1355 x 605 mm
Mărimea canelurilor T 18 mm
Diametrul coloanei 240 mm
Putere motor 3,7 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1360 x 2450 x 2900 mm
Greutate cca. 3100 kg
Nr.art. 01-1361XL

Accesorii optionale: Nr.art. 
Prindere mandrină MAS-BT 40 / B 18 26-1072
Bucşă cu pană de extragere MAS-BT 40 / MK 2 26-1076
Bucşă cu pană de extragere MAS-BT 40 / MK 3 26-1077
Bucşă cu pană de extragere MAS-BT 40 / MK 4 26-1078
Bolţuri de strângere MAS-BT 40 26-1073
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 18 24-1083

Reglare înălțimii prin 
intermediul unui motor 

electric

Elemente de conectare 
şi operare montate 
ergonomic pe partea 
frontală a maşinii

Motor pentru instalaţia hidraulică şi lanţul de ghidare 
al energiei pe partea din spate a maşinii

Potrivit pentru gaurire, zencuire și 
operațiuni de rotirea precum și 
operațiuni minore de frezare
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Masă orizontală pivotantă 400 x 600 mm 53-1027
Masă cubică 420 x 600 x 300 mm 53-1028
Placă de strângere 1200 x 550 mm 53-1029
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Menghină maşină de găurit-industrială BMS 200 28-2020
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5 - 30 mm, set C 41-1055

SRB 50 este nouă în programul nostru şi cel mai mare model al seriei noastre de maşini 
de găurit radial rapide. Diferenţele esenţiale faţă de modelul SRB 40 sunt suprafaţa 
mărită a mesei, puterea de găurire crescută precum şi în fabricaţia de serie blocarea 
pneumatică a sculei cu axul BT 40.

 

Accesorii standard:
• Avans ax electromagnetic
•  Afişaj digital al turaţiei
•  Afişaj digital al adâncimii de găurire
•  Reglare motorizată electric a capului de găurire
•  Blocare pneumatică a sculei
•  Prima umplere cu Shell Tellus 46
•  Manşon reductor MK 4 / 3, 4 / 2, 3 / 1
•  Dispozitiv de filetare
•  Echipament agent de răcire
•  Lampă maşină LED
•  Apărătoare de  

protecţie reglabilă  
pe înălţime

6 avansuri de găurire automate conectabile 
prin cuplajul electromagnetic

Placa de strângere opţională dă posibilitatea 
prelucrării pieselor înalte

Ax conic 
BT 40

Incl. Instrument 
pneumatic de prindere
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Tub prelungitor conic

Morse taper extension socket

MK 2/1 - MK 6/6

MT 2/1 - MT 6/6

Extractor con

Semi automatic morse shank puller

MK 1 - MK 3 
MK 4 - MK 6
MT 1 - MT 3
MT 4 - MT 6

Dorn mandrină

Morse taper drill chuck arbor

MK 2 / B10 - MK 5 / B22

MT 2 / B10 - MT 5 / B22

Manşon reductor

Morse taper drill sleeve

MK 2/1 - MK 6/5

MT 2/1 - MT 6/5

Mandrină de prindere rapidă

Keyless drill chuck

1 - 10 / B12, 1 - 13 / B16
1 - 16 / B16, 1 – 16 / B18
1 - 10 / B12, 1 - 13 / B16
1 - 16 / B16, 1 – 16 / B18

Mandrină de prindere rapidă Mandrină de prindere rapidă

Prindere directa MK 3, 1 - 16 mm /
MK 4, 1 - 16 mm
with direct mount MT 3, 1 - 16 mm / 
MT 4, 1 - 16 mm

Keyless drill chuck Keyless drill chuck

Prindere directa
MK 5, 1 - 25 mm
with direct mount
MT 5, 1 - 15 mm

Aparat de filetare Super

Aut. reversible tapping chuck set

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Mandrină de prindere rapidă

Keyless drill chuck

Prindere directa MK 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm
with direct mount MT 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm

Masa transversal KT 90

Cross table KT 90

Mărimea mesei: 200 x 90 mm
Mărimea canelurilor în T: 8 mm
Table size: 200 x 90 mm
T-slot width: 8 mm

Masa transversal KT 140

Cross table KT 140

Mărimea mesei: 310 x 140 mm
Mărimea canelurilor în T: 16 mm
Table size: 310 x 140 mm
T-slot width: 16 mm

Masa transversal KT 150

Cross table KT 150

Mărimea mesei: 470 x 150 mm
Mărimea canelurilor în T: 14 mm
Table size: 470 x 150 mm
T-slot width: 14 mm

Masa transversal KT 165 

Cross table KT 165 

Mărimea mesei: 495 x 165 mm 
Mărimea canelurilor în T: 10 mm 
Table size: 495 x 165 mm
T-slot width: 10 mm 

Accesorii

Aparat de filetare

Double roller tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4
de M3 - M12
MT 2 / MT 3 / MT 4
from M3 – M12

Aparat de filetare

Double roller tapping chuck set

MK 3 / MK 4 / MK 5
de M12 - M24
MT 3 / MT 4 / MT 5
from M12 - M24

Tăiere filet-schimbare rapidă mandrină 

Quick change tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
M6 - M30
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
M6 - M30
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Masa transversal  KT 195

Cross table KT 195 

Mărimea mesei: 555 x 195 mm 
Mărimea canelurilor în T: 10 mm  
Table size: 555 x 195 mm
T-slot width: 10 mm  

Masa transversal  KT 205 

Cross table KT 205 

Mărimea mesei: 640 x 205 mm 
Mărimea canelurilor în T: 10 mm 
Table size: 640 x 205 mm
T-slot width: 10 mm 

Accesorii

Set accesorii de prinde 58 buc.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Mărimea canelurilor în T: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12
T-slot width: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12

Set accesorii de prinde 58 buc.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Mărimea canelurilor în T: 16 mm - M14 
18 mm - M16 
T-slot width: 16 mm - M14 
18 mm - M16

Set bolturi si nuturi 38 buc.

Stud bolt set 38 pcs. 

Mărimea canelurilor în T: 14 mm - M12 
16 mm - M14 / 18 mm - M16 
T-slot width: 14 mm - M12 
16 mm - M14 / 18 mm - M16 

Patrat magnetic 90° 

Magnetic 90° square

3 Größen: 150 x 150 /
200 x 200 / 300 x 300 mm
3 sizes: 150 x 150 / 
200 x 200 / 300 x 300 mm

Masa transversal  KT 225 x 175 S

Cross table KT 225 x 175 S

Masa transversal  330 x 220 S 

Cross table 330 x 220 S 

Masa transversal  KT 600 x 240 S 

Cross table KT 600 x 240 S 

Masa transversal  KT 185 x 100 

Cross table KT 185 x 100 

Masa transversal  KT 225 x 175 

Cross table KT 225 x 175 

Masa transversal  KT 730 x 210 

Cross table KT 730 x 210 

Masa transversal  KT 330 x 220 

Cross table KT 330 x 220 

Masa transversal  KT 400 x 120 

Cross table KT 400 x 120 

Masa transversal  KT 500 x 180 

Cross table KT 500 x 180 

Masa transversal  KT 700 x 180 

Cross table KT 700 x 180 

Mărimea mesei: 225 x 175 mm, pivotant 
Mărimea canelurilor în T: 17 mm 
Table size: 225 x 175 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm 

Mărimea mesei: 330 x 220 mm, pivotant 
Mărimea canelurilor în T: 17 mm 
Table size: 330 x 220 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm 

Mărimea mesei: 600 x 240 mm, pivotant 
Mărimea canelurilor în T: 17 mm 
Table size: 600 x 240 mm, tiltable
T-slot width: 17 mm 

Mărimea mesei: 185 x 100 mm 
Mărimea canelurilor în T: 10 mm 
Table size: 185 x 100 mm
T-slot width: 10 mm 

Mărimea mesei: 225 x 175 mm 
Mărimea canelurilor în T: 12 mm 
Table size: 225 x 175 mm
T-slot width: 12 mm 

Mărimea mesei: 330 x 220 mm 
Mărimea canelurilor în T: 12 mm 
Table size: 330 x 220 mm
T-slot width: 12 mm 

Mărimea mesei: 400 x 120 mm 
Mărimea canelurilor în T: 10 mm 
Table size: 400 x 120 mm
T-slot width: 10 mm

Mărimea mesei: 500 x 180 mm 
Mărimea canelurilor în T: 12 mm 
Table size: 500 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Mărimea mesei: 700 x 180 mm 
Mărimea canelurilor în T: 12 mm 
Table size: 700 x 180 mm
T-slot width: 12 mm

Mărimea mesei: 730 x 210 mm 
Mărimea canelurilor în T : 12 mm 
Table size: 730 x 210 mm
T-slot width: 12 mm
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Bacuri de strângere 

Free machine vise FSV

Lăţime bacuri: 85 mm 
Înălţime bacuri: 85 mm 
Jaw width: 85 mm 
Jaw height: 85 mm 

Menghină maşină din două piese MS

2 pcs. milling vise MS 

Lăţime bacuri 160 / 200 mm 
 
Jaw width 160 / 200 mm 

Menghina cu deplasare in 2 sensuri

Two way cross slide vise KS

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 mm

Menghina sudura

Welding vise

Max. lăţime de prindere: 80 / 110 mm

Max. opening: 80 / 110 mm

Menghină maşină de găurit BM

Drilling machine vise BM

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Menghină maşină de găurit BMH 

Drilling machine vise BMH 

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 mm 
Înălţime bacuri: 32 / 45 / 60 mm 
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm 
Jaw height: 32 / 45 / 60 mm 

Menghină maşină de găurit BMI 

Drilling machine vise BMI 

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 mm 
Lăţime de prindere: 110 / 140 / 170 mm 
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm 
Opening: 110 / 140 / 170 mm 

Menghină maşină de găurit BMO 

Drilling machine vise BMO 

Lăţime bacuri: 150 / 200 mm 
Lăţime de prindere: 135 / 165 mm 
Jaw width: 150 / 200 mm  
Opening: 135 / 165 mm 

Menghină maşină de găurit BMS

Drilling machine vise BMS

Lăţime bacuri: 100 / 140 / 200 mm 

Jaw width: 100 / 140 / 200 mm 

Menghină maşină de găurit BMS QC

Drilling machine vise BMS QC

Lăţime bacuri: 100 / 140 / 200 mm 
cu funcţie de prindere rapidă
Jaw width: 100 / 140 / 200 mm 
with quick clamping function

Menghină maşină de găurit BMO 

Drilling machine vise BMO 

Lăţime bacuri: 85 / 100 / 120 mm 
Lăţime de prindere: 65 / 85 / 110 mm 
Jaw width: 85 / 100 / 120 mm  
Opening: 65 / 85 / 110 mm 

Menghina cu strangere rapida SP

Quick clamping vise SP

Lăţime bacuri: 55 / 80 mm 
 
Jaw width: 55 / 80 mm

Opritor AMS-160

Work stop tool AMS-160

Potrivit pentru masinile de gaurit si frezat

Useable for milling and drilling
machines

Falci magnetice de aluminiu

Aluminium magnetic jaws

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 mm
Impachetate in pereche
Jaw width: 100 / 125 / 150 mm
Pairwise packed

Subler

Dial caliper

Interval masurare 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm
Range: 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm

Subler digital

Digital caliper

Interval masurare: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm
Range: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm

Accesorii
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Subler cu falci lungi

Mono block vernier caliper

Interval masurare: 500 sau 1000 x 0,02 mm,
cu vârfuri de cuţit 150 mm
Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,
with upper jaws 150 mm

Subler digital de dimensiuni mari

Big size digital caliper

Interval masurare: 500 x 0,01 mm,
cu vârfuri de cuţit 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,
with upper jaws 200 mm

Vernier adancime

Depth vernier gauge 

Ecartament inaltime

Double beam dial height gauge

Ecartament digital inaltime

Double column digital height gauge

Set subler si raportor

Combination square set protractor

Interval masurare: 200 x 0,02 mm,
cu şină aplicată
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

Cu ceas comparator, Interval masurare: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
With dial gauge, Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Interval masurare: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Lungime: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Mitra cu reglaj unghi

Univeral bevel protractor

Lungime şine: 300 mm
Interval masurare: 0 - 360°, mit Lupe
Length: 300 mm
Range: 0 – 360°, with magnifier

Set profesional de sublere

Professional measuring tool set

Şubler, micrometru şi micrometru de 
interior în casetă de lemn
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Set profesional de sublere

General purpose measuring tool set

Şubler, micrometru, etalon şi echer de 
precizie în casetă de material plastic
Vernier caliper, micrometer, edge 
square and steel ruler in plastic box

Set profesional de sublere

Precision measuring tool set

Instrumente de măsurare din oţel alit, 
inoxidabil cromat mat, în casetă de lemn
Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box

Set cu sublere micrometrice

Outside micrometer set

Interval masurare: 0 – 150 x 0,01 mm

Range: 0 – 150 x 0,01 mm

Set cu sublere micrometrice

Outside micrometer set

Interval masurare: 
150 – 300 x 0,01 mm
Range: 150 – 300 x 0,01 mm

Set cu sublere micrometrice digitale

Electronic digital micrometer set

Interval masurare: 
0 – 100 x 0,001 mm
Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Micrometre de adancime

Depth micrometer

Interval masurare: 0 – 100 x 0,01 mm

Range: 0 – 100 x 0,01 mm

Micrometre de adancime digitale

Electronic digital depth micrometer

Interval masurare: 
0 – 100 x 0,001 mm
Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Set cu sublere micrometrice de interior

Inside micrometer set

Interval masurare: 5 – 100 x 0,01 mm

Range: 5 – 100 x 0,01 mm

Accesorii
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Sublere micrometrice digitale de interior

4 pcs. digital inside micrometer set

Interval masurare: 5 – 100 x 0,001 mm

Range: 5 – 100 x 0,001 mm

Indicator general

Dial indicator general style

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Indicator cu cadran

Dial indicator

Interval masurare: 10 x 0,01 mm
Protejat la praf
Range: 10 x 0,01 mm
With dust resistant function

Indicator lung

Large size dial indicator

Interval masurare: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Indicator digital

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Indicator de testare cu cadran

Dial test indicator

Indicator de testare cu cadran digital

Digital dial test indicator

Interval masurare: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Subler digital

Digital thickness gauge

Interval masurare: 0 – 25 x 0,01 mm

Range: 0 – 25 x 0,01 mm

Lera 20 buc.

20 pcs. feeler gauge

Magnet mecanic universal

Mechanical universal magnetic base

Magnet hidraulic universal

Hydraulic universal magnetic base

Set distantiere metrice 47 buc

Metric gage block set 47 pcs.

Digital indicator

Interval masurare: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Interval masurare: 0,05 – 1,0 mm
Lungime blat: 100 mm
Range: 0,05 – 1,0 mm
Length: 100 mm

Forţă de prindere: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Cu fixare hidraulică
Forţă de prindere: 50 kg
With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Precizie conform DIN 861/1
Cuprins între 1,005 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 – 100 mm

Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set 

Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set

Set distantiere metrice 87 buc

Metric gage block set 87 pcs.

Nivela de precizie

Master precision level

DIN 2269, de la 1,0 - 5,0 mm
Gradaţie: 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

DIN 2269, de la 1,0 - 10,0 mm
Gradaţie: 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Precizie conform DIN 861/1
Cuprins între  1,001 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 – 100 mm

Lungime: 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm
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Cadru de precizie

Precision frame bubble

Dimensiuni: 200 x 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Tester duritate Rockwell RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

Interval masurare: HRC 20 – 70

Rockwell range: HRC 20 – 70

Banc cu centru de precizie

Precision heavy duty bench center

Deschiderea între vârfuri: 500 mm
Înălţimea vârfului: 170 mm
Distance between centers: 500 mm
Center height: 170 mm

Measuring and contour projector

Pentru masura 2D a pieselor mici

For non-contact 2D measuring
of small parts

Profile proiector

Reglaj digital al unghiului Level Box

Digital angle finder Level Box

Raportor cu nivelă cu bulă convenabil 
al preţ
Cheap angle finder
with water level 

Nivela digitala

Digital level

Cu senzor de înclinaţi şi laser punctual,
Afişaj în grade sau procente, L=60 cm
With incline sensor and laser point,
Indication in degree or percent, L=60 cm

Raportor multifunctional

Multifunction angle finder

Interval masurare: 360°
Precizie: 0,2°
Range: 360°
Accuracy: 0,2°

Set burghie elicoidale 19 piese

19 pcs. set Tin-coated HSS drills 

1 – 10 mm, 0,5 mm crescător
HSS acoperit cu strat TiN
1– 10 mm , 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Set burghie elicoidale 25 piese

25 pcs. set TiN-coated HSS drills 

1 – 13 mm, 0,5 mm crescător
HSS acoperit cu strat TiN
1 – 13 mm , 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Set burghie elicoidale 19 piese

19 pcs./set HSS-cobalt drills

1 - 10 mm, 0,5 mm crescător
HSS-cobalt
1 - 10 mm, 0,5 mm steps,
HSS-cobalt

Set burghie elicoidale 51 piese

51 pcs. set TiN-coated HSS drills 

1 – 6,0 mm, 0,1 mm crescător
HSS acoperit cu strat TiN
1 – 6,0 mm, 0,1 mm steps
HSS TiN-coated

Set burghie elicoidale 118 piese

118 pcs. set HSS drills 

1 – 13 mm
în casetă de metal
1 – 13 mm
in metal case

Set burghie elicoidale 130 piese

130 pcs. set TiN-coated HSS drills 

câte 10 buc. 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 
3,3 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0  
Each 10 pcs. 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 
3,3 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0  

Set burghie elicoidale 170 piese

170 pcs. set TiN-coated HSS drills 

1 – 8 mm (câte 10 buc.) 8,5 – 10 mm 
(câte 5 buc.) / 0,5 mm crescător
1 – 8 mm (each 10 pcs.),  
8,5 – 10 mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps

Set burghie in trepte placate TiN

3 pcs. TiN-coated HSS step drill set 

4 - 12 / 6 - 20 / 6 - 30 mm
HSS acoperit cu strat TiN, în casetă de metal
4 - 12 / 6 - 20 / 6 - 30 mm
TiN-coated, in metal case

Set burghie conice in trepte placate TiN

3 pcs. TiN-coated conical drill set

3 - 14 / 8 - 20 / 16 - 30 mm
HSS acoperit cu strat TiN, în casetă de metal 
3 - 14 / 8 - 20 / 16 - 30 mm
TiN-coated, in metal case
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Burghie elicoidale HSS cu con Morse

Metric size taper shank drills

Set A, MK 2 - acoperire TiN - 10-piese. 
MK 2: 14,5 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm,  
Set A, MT 2 - TiN-coated - 10 pcs.

Burghie elicoidale HSS cu con Morse

Metric size taper shank drills

Set B, MK 2 / 3 - acoperire TiN -  9-piese.
MK 2: 14,5 / 16 / 18 / 20 / 22 mm
MK 3: 24 / 25 / 28 / 30 mm 
Set B, MT 2 / 3 - TiN-coated - 9 pcs.

Burghie elicoidale HSS cu con Morse

Metric size taper shank drills

Set C, MK 2 / 3, 17-tlg.
MK 2: 14,5 / 15 / 16 / 17 / 18 / 
19 / 20 / 21 / 22 / 23 mm 
MK 3: 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 mm

Burghie cu coada 13 mm

13 mm reduced shank drills

Set D, diametru 13 mm
8-buc. 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 
20 / 22 / 25 mm
Shank diameter 13 mm

Set freze HSS 6 buc la 90°

6 pcs. HSS countersink set 90° 

Set freze HSS pentru debavurare 4 buc.

4 pcs. countersink and deburring tool 

Surub cap solid 

Solid cap screw counterborers 

Burghiu de centrare 12-piese

12 pcs./set metric size center drills

DIN 355-C 
6,3 / 8,3 / 10, 4 / 12,4 / 16,5 
/ 20,5 mm 

HSS acoperit cu strat TiN
2 – 5, 5 – 10, 10 – 15, 15 - 20 mm
4 pcs. / set HSS TiN-coated
2 – 5, 5 – 10, 10 – 15, 15 - 20 mm

HSS, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / 
M10 / M12

Burghie HSS cu canelura tripla set

6 pcs./set HSS flute core drill set

Set carotiere HSS, 6-piese

6 pcs./set HSS annular cutter set

Panza ferastrau decupare set

6 pcs./set / 9 pcs./set hole saw set

Set carotiere HSS, 6-piese

6 pcs./set HSS annular cutter set

În casetă de lemn

In wooden case

6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, Adăncime 
de găurire: 30 mm, în casetă de metal 
6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
Drill depth 30 mm, in metal case

14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm, Adăncime 
de găurire: 25 mm, în casetă de metal 
14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Drill depth 25 mm, in metal case

Cutit coada conica HSS

Taper shank HSS circular cutter

6-piese.: 64 / 76 / 89 / 102 mm  
9-piese.: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 mm
6 pcs./set: 64 / 76 / 89 / 102 mm  
9 pcs./set: 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 mm

14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm, Adăncime 
de găurire: 30 mm, în casetă de plastic 
14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Drill depth 50 mm, in plastic box

Suport maşină de găurit 

Drill press support

Dispozitiv universal agent de răcire

Universal coolant pump

Echipament agent de răcire

Coolant pump

Prindere MK 2 / MK 3
Diametru 30 - 300 mm
Taper shank MT 2 / MT 3 
From diameter 30 - 300 mm

Aplicabilitate generală pentru mașini de 
găurit
Universal useable for drilling machines

Cu recipient din material plastic (10 l)  
şi furtun flexibil, 230 V / 400 V
With plastic tank (10 l) and flexible tube
230 V / 400 V

Ans. cu recipient  (11 l)  
şi furtun flexibil, 400 V
Compl. with tank (11 l) and flexible tube 
400 V
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Sabot maşină MS 80

Machine mount MS 80

Sabot maşinăe NE 80 / 120 / 160

Machine mounts NE 80 / 120 / 160

Lampă maşină LED 1

LED lamp 1

Capacitate de încărcare: 500 kg
Diametru 80 mm 
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Capacitate de încărcare: 500/800/1000 kg
Diametru: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Tensiune: 230 V
Cu braţ flexibil şi magnet
Voltage: 230 V 
With flexible arm and magnet

Lampă maşină LED 2

LED lamp 2

Tensiune: 24 V sau 230 V cu transformator
cu braţ flexibil
Voltage: 24 V or 230 V with transformer 
With flexible arm

Lampă maşină LED 3

LED lamp 3

Lampă maşină LED 3-130

LED lamp 3-130

Lampă maşină LED 4

LED lamp 4 

Lampă maşină LED 4

LED lamp 4

Set 21 buc. mandrine HSS

21 pcs. HSS metric hand tap set

Set 32 buc. mandrine si freze

32 pcs.  HSS tap & die set

Set freze otel 45 buc.

Tungsten steel tap & die set

Tija magnetica span

Magnetic chip collector

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12  
în casetă de metal
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12  
in metal case

Set burghiu de filetare HSS DIN 352
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
 Filieră HSS DIN 223
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

M6 - M24

45 pcs. set M6 - M24

Set freze otel 60 buc.

Tungsten steel tap & hex die set

Set freze otel 100 buc.

100 pcs. tap & die set

Pentru îndepărtarea ușoară a aschii
 
For easy removal of chips 

Acoperit cu strat TiN, M3 - M12

TiN-coated, M3 – M12

M2 - M18
în casetă de lemn
M2 - M18
In wooden case

Tensiune: 24 V, diametru optional
90 sau 130 mm
Voltage: 24 V, diameter optionally 
90 or 130 mm 

Tensiune: 230 V
cu transformator
Voltage: 230 V
With transformer

Tensiune: 24 V

Voltage: 24 V 

Tensiune: 230 V
cu transformator
Voltage: 230 V
With transformer

Lichid de racire universal

Universal coolant fluid

RK 12, canistră de 5 

RK 12, 5 liter canister



KF 10 
KF 10 HS

KF 10 L
KF 20

KF 20 L
KF 20 Super

KF 20 L Super
KF 16 Vario 

KF 16 L Vario 
KF 25 D Vario
KF 25 L Vario



BF 50 DV
BFM 180
BFM 200

BFM 2100
VMC 940

FM 45 HSV
FM 50 HSV 
FM 55 HSV

FM 55 HSV Vario
FM 55 HTC Vario

BF 40 HS
BF 45 HSV

BF 45 HSV Vario
BF 35 DV

KF 60
UWF 80 E

KF 25 PRO 
BF 22 

BF 22 L Super
BF 25 Super

BF 25 L Super 
BF 30 G

BF 30 Super 
BF 35 Vario

FM 40 HS
FM 40 HSV 
FM 45 HS

UWF 80 E Vario
UWF 90

UWF 95 N
UWF 95 N Vario
MFM 230 Super
MFM 250 Super
MFM 360 Servo

UWF 110
UWF 150

UWF 110 Servo
UWF 130 Servo

UWF 150 Servo
UWF 150 V Servo

Variomill FU 1200 
Variomill FU 1600
Variomill FU 2000

 WFM 800 
WFM 750 Servo
WFM 800 Servo
WFM 850 Servo

TRM 750
TRM 900

MAŞINI DE GĂURIRE ŞI FREZARE
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KF 10
KF 10 L

Maşina de găurire şi frezare
Masina de gaurit si frezat KF 10, a fost conceputa datorita constructiei sale mici si compacte, 
pentru utilizatorii amatori. Modelul KF 10 L dispune de o masa de lucru mai mare si o distanta 
mai lunga de executare.

Transmisie 
variabila

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

x: 330 mm

KF 10 L

y: 170 mm

• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare în plan, frezare de caneluri, frezare de fante
• Arbore de frezare cu aşezare precisă de fineţe de la roata de mână cu scală
• În fabricaţie de serie cu funcţionare dreapta-stânga a axului de frezare
• Precizie de concentricitate înaltă a pinolei prin rulment de precizie
• Acţionare electronică fără trepte pentru rezultate de lucru precise
• Domeniu mare de turaţie de la 100 - 2000 rot/min (2 trepte)
• Ghidaj coadă de rândunică în toate axele ajustabil prin rigle pană
• Scală pentru citirea adâncimii de găurire
• Picior maşină stabil şi sărac în vibraţii din fontă cenuşie

Opţional cu mandrină de prindere 
rapidă 1 - 10 mm / B 12

Pinolă cu aşezare de fineţe pentru 
lucru de precizie

Masă în cruce cu suprafaţa 
prelucrată cu precizie cu 

caneluri 3 T
Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 10 mm / B 12
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Dorn mandrină MK 2 / B 12
• Arbore de tragere M 10
• Pietre de culisă 4T M6
• Scule de operare

KF 10 cu cap 
de frezare pivotabil 
pentru domeniu de 

utilizare extins 
(standard)

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-piese 26-1001
Set cleşti de prindere MK 2, 3 - 10 mm, 6-piese 26-1015
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 3 - 80 mm 27-1030
Sortiment dispozitive strângere sculă 24-piese, 8 mm, M 6 28-1012
Menghină cu prindere rapidă SP 55 28-2045
Set freză tijă 3 - 10 mm, 6 piese 42-1000
Freză plăcuţă interschimbabile 16 mm, MK 2 42-1025
Batiu 56-1000

Date tehnice KF 10 / KF 10 L
Capacitate de găurire în oţel 10 mm
Freză frontală max. 20 mm
Freză tijă max. 10 mm
Consolă 140 mm
Distanţă ax / masă 80 - 260 mm
Cursă pinolă 30 mm
Turaţie ax, fără trepte L= 100 - 1000 rot/min

H= 100 - 2000 rot/min
Prindere ax MK 2
Mărimea mesei 240 x 145 mm | 400 x 145 mm
Traseu de proces (x / y) 180 / 130 mm | 330 / 170 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 180 mm
Cap de frezare pivotabil -45° până la +45°
Mărimea canelurilor T 8 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,15 kW / 0,25 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,25 kW / 0,35 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 420 x 343 x 720 mm
Greutate cca. 45 kg / 50 kg
KF 10 02-1005
KF 10 L 02-1006

Dispunere uşo r de mânuit a 
elementelor de comutare la 
capul de frezare



123

M
aş

in
i d

e 
gă

ur
ir

e 
şi

 fr
ez

ar
e

KF 10 HS

• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare în plan, frezare de caneluri, frezare de fante
• Arbore de frezare cu aşezare precisă de fineţe de la roata de mână cu scală
• În fabricaţie de serie cu funcţionare dreapta-stânga a axului de frezare
• Precizie de concentricitate înaltă a pinolei prin rulment de precizie
• Acţionare electronică fără trepte pentru rezultate de lucru precise
• Domeniu mare de turaţie de la 100 - 5000 rot/min 
• Ghidaj coadă de rândunică în toate axele ajustabil prin rigle pană
• Scală pentru citirea adâncimii de găurire
• Picior maşină stabil şi sărac în vibraţii din fontă cenuşie

Maşina de găurire şi frezat
Maş ina de gă urire ş i frezat KF 10 HS oferă prin motorul său de curent continuu 
fără perii o silenţiozitate ridicată precum şi o antrenare uniformă a axului. Prin 
raportul convingător preţ-performanţă acest model este soluţia ideală pentru 
tâmplarii de modelărie şi meşteşugarii de hobby.

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-piese 26-1001
Set cleşti de prindere MK 2, 3 - 10 mm, 6-piese 26-1015
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 3 - 80 mm 27-1030
Sortiment dispozitive strângere sculă 24-piese, 8 mm, M 6 28-1012
Menghină cu prindere rapidă SP 55 28-2045
Set freză tijă 3 - 10 mm, 6 piese 42-1000
Freză plăcuţă interschimbabile 16 mm, MK 2 42-1025
Batiu 56-1000

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 10 mm / B 12
• Dorn mandrină MK 2 / B 12
• Arbore de tragere M 10
• Afişaj digital al turaţiei
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Pietre de culisă 4T M6
• Scule de operare

Transmisie 
variabila

Motor de curent 
continuu fara perii 

NOU

Viteza max. 
5000 rot/min

Reglare turaţie electronică, 
fără trepte citire uşoară prin 
intermediul afişajului digital

Ajustarea pinolei, la 
alegere, prin intermediul 
manetei sau ajustare de 
fineţe prin intermediul 
roţii de mână.

Masă în cruce de dimensiuni 
mari cu 3 caneluri T

Citirea simplă a cursei 
axei z prin intermediul 
scalei.

Date tehnice KF 10 HS
Capacitate de găurire în oţel 10 mm
Freză frontală max. 20 mm
Freză tijă max. 10 mm
Consolă 140 mm
Distanţă ax / masă 90 - 260 mm
Cursă pinolă 30 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 5000 rot/min
Prindere ax MK 2
Mărimea mesei 400 x 145 mm
Traseu de proces (x / y) 330 / 170 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 170 mm
Mărimea canelurilor T 8 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,25 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,35 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 520 x 480 x 750 mm
Greutate cca. 50 kg
Nr. art. 02-1007
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KF 20
KF 20 L

HOBBY

Reglarea vitezei 
fără trepte

Mărimea mesei
460 x 120 mm

KF 20 L

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16

• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Dorn mandrină MK 3 / B 16

• Arbore de tragere M 12
• Cheie de operare

Reglare turaţie cu ajutorul transmisiei intermediare şi 
motor de curent continuu reglabile electronic fără trepte  

Masă în cruce din fontă cenuşie de înaltă calitate, 
avans masă frezare FTV 1 livrabil la cerere (KF 20)

 KF 20 cu cap de frezare 
pivotabil pentru domeniu de 

utilizare extins (standard)

• Ghidajele blocabile fix individual garantează un aspect curat al frezării
• Cap de frezare pivotabil pentru domeniu extins de utilizare de la (-45° până la +45°)
• Acţionare reglată electronic fără trepte
• Domeniu mare de turaţie (2 trepte) de la 0 - 2500 rot/min
• Ghidaj coadă de rândunică în axa x, y şi z
• Adâncime de găurire lizibilă simplu la scală
• Ax de frezare cu aşezare de fineţe de precizie
• Frezare: poziţionare pinolă prin roata de mână
• Găurire: aşezare pinolă prin mânerul stea

Maşina de frezare
 Maşina de frezare de precizie KF 20 şi KF 20 L este cel mai bine adecvată pentru 
lucrări de găurire, frezare şi matriţare la piese mici. Prin modul constructiv mic şi 
cu vibraţii reduse acest model îşi găseşte domeniul de utilizare la tâmplarii Prețenţioşi 
de modelărie.

Date tehnice KF 20 / KF 20 L
Capacitate de găurire în oţel 13 mm
Freză frontală max. 30 mm
Freză tijă max. 16 mm
Consolă 165 mm
Distanţă ax / masă 100 - 290 mm
Turaţie ax, fără trepte L= 0 - 1000 rot/min

H= 0 - 2500 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei KF 20 385 x 90 mm
Mărimea mesei KF 20 L 460 x 120 mm
Traseu de proces (x / y) KF 20 235 / 100 mm
Traseu de proces (x / y) KF 20 L 300 / 130 mm
Cap de frezare pivotabil -45° până la +45°
Reglare cap de frezare pe înălţime 190 mm
Mărimea canelurilor T 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,35 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,55 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 510 x 550 x 760 mm
Greutate cca. 50 / 53 kg
KF 20 02-1010
KF 20 L 02-1011

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-piese 26-1003
Set cleşti de prindere MK 3, 4 - 16 mm, 7-piese 26-1016
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 3 - 80 mm 27-1030
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 12 mm, M10 28-1000
Set cititor digital pe 3 axe pentru KF 20/ KF 20 Super 37-3240
Set cititor digital pe 3 axe pentru KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Cost montare afisaj digital pe 3 axe 37-3083
Set freză tijă 4 - 16-mm, 7-piese 42-1005
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Avans masă frezare FTV 1 / 230 V  KF 20) 53-1013
Avans masă frezare FTV 2 / 230 V (KF 20 L) 53-1014
Batiu  BF 1 cu tavă colectoare de şpan 56-1005
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KF 20 Super
KF 20 L Super

Functionare 
fara probleme 

x: 300 mm

KF 20 L Super

y: 130 mmMotor de curent 
ycontinuu fara perii 

Mâner stea dimensionat mare 
pentru o poziţionare uşoară a 
pinolei la găurire, roată de mână 
pentru poziţionarea de fineţe la frezare

Livrabil opţional afişaj 
digital al turaţiei

• Motor de curent continuu fără perii pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil fără joc prin rigle pană
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Ghidajele blocabile fix individual garantează un aspect curat al frezării
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Masă în cruce cu suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• Motor de acţionare 500 W fără întreţinere cu funcţionare silenţioasă înaltă
• Turaţie reglabilă fără trepte pentru adaptarea la piesa de prelucrat

Accesorii standard:
• Arbore de tragere M 12
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Cheie de operare

Accesorii optionale: Nr. art.
Afişaj digital al turaţiei 03-1555
Set mandrină freză ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-piese 26-1003
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 3 - 80 mm 27-1030
Menghină cu prindere rapidă SP 80 28-2046
Set cititor digital pe 3 axe pentru KF 20 / KF 20 Super 37-3240
Set cititor digital pe 3 axe pentru KF 20 L / KF 20 L Super 37-3241
Cost montare afisaj digital pe 3 axe 37-3083
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 12 mm, 12-piese 42-1019
Freză plăcuţă interschimbabile 30 mm, MK 3 42-1026
Avans masă frezare FTV 1 / 230 V  KF 20 Super) 53-1013
Avans masă frezare  FTV 2 / 230 V (KF 20 L Super) 53-1014
Batiu BF 1 cu tavă colectoare de şpan 56-1005

Imagine  masa freza cu dispozitiv 
de avans FTV 2 si afisajul digital 
pe 3 axe DT 20

Date tehnice KF 20 Super / KF 20 L Super
Capacitate de găurire în oţel 13 mm
Freză frontală max. 30 mm
Freză tijă max. 16 mm
Consolă 165 mm
Distanţă ax / masă 95 - 285 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 2500 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei KF 20 Super 385 x 90 mm
Mărimea mesei KF 20 L Super 460 x 120 mm
Traseu de proces (x / y) KF 20 Super 235 / 100 mm
Traseu de proces (x / y) KF 20 L Super 300 / 130 mm
Cap de frezare pivotabil -45° până la +45°
Reglare cap de frezare pe înălţime 190 mm
Mărimea canelurilor T 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,75 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 520 x 500 x 740 mm
Greutate cca. 50 / 60 kg
KF 20 Super 02-1015
KF 20 L Super 02-1016

* KF 20 Super /fără batiu

Maşina de frezare 
Maşinile de frezare KF 20 Super şi KF 20 L Super oferă prin 
motorul de curent continuu fără perii o silenţiozitate ridicată 
precum şi o antrenare uniformă a axului în întregul domeniu 
de turaţie
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KF 16 Vario

HOBBY

Date tehnice KF 16 Vario
Diametru gaurie in  otel 16 mm
Freză frontală max. 50 mm
Freză tijă max. 16 mm
Consolă 170 mm
Distanţă ax / masă max. 275 mm
Cursă pinolă 50 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 1125 / 100 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 2
Mărimea mesei 400 x 120 mm
Traseu de proces (x / y) 230 / 140 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 200 mm
Mărimea canelurilor T 10 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 KW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 530 x 490 x 820 mm
Greutate cca. 60 kg
Nr. art. 02-1019

* fără batiu

• Siguranţă ridicată datorită protecţie alimentară reglabilă pe înălţime cu microîntrerupător
• Ghidaj coadă de rândunică în toate axele ajustabil prin rigle pană
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare în plan, frezare de caneluri, frezare de fante
• Masă în cruce masivă cu scală de măsurare longitudinală lizibilă
• Acţionare electronică fără trepte pentru rezultate de lucru precise
• Picior maşină stabil şi sărac în vibraţii din fontă cenuşie
• Precizie de concentricitate înaltă a pinolei prin rulment de precizie
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi de la -90° până la +90°
• Domeniu mare de turaţie de la 50 - 2250 rot/min (2 trepte)

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare SUPER M 2 - M 7 24-1095
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 2 25-1014
Set mandrină freză ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-piese 26-1001
Set mandrină freză ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 8-piese 26-1002
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 4 L 27-1031
Set scule de fixare 58-piese, 10 mm, M 8 28-1004
Menghină maşină de precizie PS 75 28-2026
Set freză tijă 4 - 16-mm, 7-piese 42-1005
Set freze degroşare cu tije, HSS, 6 - 20 mm, 7-piese 42-1010
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 12 mm, 12-piese 42-1019
Batiu BF 1 cu tavă colectoare de şpan 56-1005

Maşina de frezare
Maşina de găurire şi frezare de precizie KF 16 Vario este cel mai bine adecvată 
pentru lucrări de găurire, frezare şi matriţare la piese mici. Prin modul constructiv 
mic şi cu vibraţii reduse acest model îşi găseşte domeniul de utilizare la meşteşugarii 
mici şi amatori.

Accesorii standard:
• Arbore de tragere M 10
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Filtru CEM conform standard CE
• Scule de operare

Elemente de comutare şi operare 
montate vizibil

Masă în cruce cu suprafaţa prelucată 
cu precizie cu caneluri 3 T

Reprezentare cu batiu (opţional) 
ţi cap de frezare pivotat

NOU

Reglarea vitezei 
fără trepte

Preț
Top

Transmisie 
variabila

Ax conic 
MT 2
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KF 16 L VarioMaşina de frezare
Maşina de găurire şi frezare mică KF 16 L Vario este echipată în fabricaţie de serie cu un 
afişaj digital al turaţiei şi cursei pinolei. Maşina îşi găseşte domeniul de utilizare la specialiştii 
în mecanică fină şi tâmplarii Prețenţioşi de modelărie.

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe DT 30  

(Nr. art. 02-1021A)
• Arbore de tragere M 10
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Afişaj digital al turaţiei
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
•  Apărătoare de protecţie reglabilă  

pe înălţime
• Filtru CEM conform standard CE
• Scule de operare

• Picior maşină stabil şi sărac în vibraţii din fontă cenuşie
• Ghidaj coadă de rândunică ajustabil pentru axa x, y şi z
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate
• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Turaţie reglabilă fără trepte de la 50 - 1125 / 100 - 2250 rot/min
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi de la -90° până la +90°
• Poziţionare pinolă la frezare prin intermediul roţii de mână
•  Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. filetare interioară,  

frezare caneluri, frezare fante ...

Afişaj al turaţiei şi adâncimii de 
găurire cuprins în completul de 
livrare

Precizie de 
concentricitate înaltă 

a pinolei dimensionată 
puternic prin rulment 

cu bile conice

Reprezentare cu batiu (opţional) 
ţi cap de frezare pivotat

Indicator digital 
al vitezei

Indicatie digitala pentru 
adancimea de gaurire

Reglarea vitezei 
fără trepte

Concentricitate ridicată 
≤ 0,015 mm

Date tehnice KF 16 L Vario
Diametru gaurie in  otel 16 mm
Freză frontală max. 50 mm
Freză tijă max. 16 mm
Consolă 170 mm
Distanţă ax / masă max. 275 mm
Cursă pinolă 50 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 1125 / 100 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 2
Mărimea mesei 500 x 140 mm
Traseu de proces (x / y) 365 / 140 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 200 mm
Mărimea canelurilor T 10 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 KW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 610 x 500 x 820 mm
Greutate cca. 65 kg
Nr. art. 02-1021

02-1021A (incl. afişaj digital)

* fără batiu

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Mărimea mesei 
500 x 140 mm

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare SUPER M 2 - M 7 24-1095
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 2 25-1014
Set mandrină freză ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-piese 26-1001
Set mandrină freză ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-piese 26-1002A
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 4 S 27-1034
Set scule de fixare 58-piese, 10 mm, M 8 28-1004
Menghină maşină de precizie PS 75 28-2026
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 75 28-2032
Casetă freză TITAN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Batiu BF 1 cu tavă colectoare de şpan 56-1005

Inclusiv filtru 
EMC
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KF 25 D Vario

HOBBY

Maşina de găurire
şi frezare

Transmisie 
variabila

• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. găurire de filete, frezare caneluri, frezare fante
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Precizie de concentricitate înaltă a pinolei prin rulment cu bile conice (≤ 0,015 mm)
• Masă în cruce masivă cu scală de măsurare longitudinală lizibilă
• În fabricaţie de serie cu funcţionare la dreapta şi la stânga pentru filetare
• Elemente de conectare şi operare montate ergonomic
• Turaţie poate fi adaptată fără trepte la piesa de prelucrat
• Transmisie în 2 trepte pentru un transfer optim al forţei
• Echipată în serie cu afişaj digital al cursei pinolei şi turaţiei.
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Incl. filtru CEM; protejează aparatele electrice de perturbaţiile electromagnetice

La cerere maşina poate fi echipată cu 
un cap de strunjire interioară

Echipată în serie cu afişaj digital al 
turaţiei şi dispozitiv de funcţionare 
la dreapta şi la stânga

Date tehnice KF 25 D Vario KF 25 L Vario
Capacitate gauire in otel 20 mm 20 mm 
Freză frontală max. 63 mm 63 mm 
Freză tijă max. 20 mm 20 mm 
Consolă 170 mm 170 mm
Distanţă ax / masă min/max. 45/325 mm 45/325 mm
Cursă pinolă 52 mm 52 mm 
Turaţie ax, fără trepte 50 - 1125 / 100 - 2250 rot/min 
Prindere ax MK 2 MK 2 
Mărimea mesei 500 x 180 mm 700 x 180 mm 
Traseu de proces (x / y) 305 / 150 mm 490 / 150 mm 
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90° -90° până la +90° 
Reglare cap de frezare pe înălţime 275 mm 275 mm 
Mărimea canelurilor T 12 mm 12 mm 
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V 0,60 kW / 230 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 0,90 kW / 230 V 0,90 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 750 x 560 x 930 mm 950 x 560 x 930 mm 
Greutate cca. 110 kg 120 kg 
Nr. art. 02-1026 02-1028
Nr. art. cu indicator de poziţie 2-axe 02-1027 02-1029

* fără batiu

Optionale cu reglarea avansului mesei  in 
trepte pentru cresterea comfortului

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Concentricitate ridicată 
≤ 0,015 mm
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KF 25 L Vario

HOBBY

Maşina de găurire şi frezare KF 25 L Vario este deja dotată în 
echiparea de bază cu un afişaj digital al turaţiei şi cursei pinolei. 
Acest model oferă suplimentar un traseu de proces în axa x de 
490 mm. Această maşină îşi găseşte domeniul de utilizare la 
utilizatorii profesionişti, în confecţionare modelelor şi în 
domeniul instruirii.

KF 25 L Vario mărimea 
mesei 700 x 180 mm

Accesoriu special disponibil 
pentru livrare: palpator de muchii

Pentru tăierea filetelor maşina poate să fie 
echipată cu un aparat de filetare de M5 - M12

Frezare caneluri 

Frezare cu cap cuţit 

Palpator 2D pentru 
alezare prin strunjire

Accesorii optionale: Nr. art.
Set scule de fixare 58-piese 12 mm / M10 28-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 4 S 27-1034
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Set freze degroşare cu tije, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-piese 42-1016
Set mandrină freză ER 25, MK 2, 4-16 mm, 9-p. 26-1002
Set mandrină freză 40 ER, MK 2, 3-25 mm, 16-p. 26-1005
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 100 28-2085
Menghină maşină de precizie PS 100 28-2027
Menghină maşină de precizie triaxiala PGS 50 28-2041
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 2 25-1014
Afişaj 1-axă POSITRON P2 - 600 mm (montare proprie) 37-1050
Palpator muchii cu afişaj luminos MK 2 / L 160 32-1062
Dispozitiv de avans automat FTV 6 / 230 V 53-1018
Batiu BF 2 cu tavă colectoare de şpan 56-1010
Batiu BF 2 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1011

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Ax de strângere  
• Lungime masă 700 mm (L Vario) 
• Afişaj digital pentru cursă pinolă

• Afişaj digital al turaţiei 
• Filtru CEM conform standard CE
•   Apărătoare de protecţie  

reglabilă pe înălţime
• Scule de operare

Un afişaj digital Bernardo SDS6 - 2V 
în axele x şi y este cuprins în 
completul de livrare 
(nr. art. 02-1027 / 02-1029).
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KF 25 Pro

HOBBY

Date tehnice KF 25 Pro
Capacitate gauire in otel 20 mm 
Freză frontală max. 63 mm 
Freză tijă max. 20 mm 
Consolă 170 mm
Distanţă ax / masă min/max. 45/325 mm
Cursă pinolă 52 mm 
Turaţie ax, fără trepte 50 - 1500/100 - 3000 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei 700 x 180 mm 
Traseu de proces (x / y) 490** / 150 mm 
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90° 
Reglare cap de frezare pe înălţime 275 mm 
Mărimea canelurilor T 12 mm 
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,90 kW / 230 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,35 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 950 x 560 x 930 mm 
Greutate cca. 135 kg 
KF 25 Pro 02-1031
KF 25 Pro cu avans 02-1032  

KF 25 Pro cu avans și indicator de poziţie 02-1033B

* fără batiu
** 470 mm a modelului cu avans

Maşina de găurire
şi frezare

• Domeniu de turaţie ridicat de la 50 - 3000 rot/min, transfer optim al forţei printr-o transmisie cu 2-trepte
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire,.....
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Ajustarea pinolei prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Reglare variabilă a turaţiei, turaţia poate fi adaptată fără trepte la piesa de prelucrat
• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi suprafaţa prelucrată cu precizie 
• Precizie de concentricitate înaltă a pinolei prin rulment cu bile conice (≤ 0,015 mm)
• Incl. filtru CEM, protejează aparatele electrice de perturbaţiile electromagnetice
• Livrabil şi ca model cu avans masă de frezare fără trepte şi afişaj digital 3-axe
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• În fabricaţie de serie cu funcţionare la dreapta şi la stânga pentru filetare

La cerere maşina poate fi echipată 
cu un cap de strunjire interioară

Cap parţial semi-universal 
BS-0: optim pentru 
pre-lucrarea arborilor

Echipată în serie cu afişaj 
digital al turaţiei şi dispozitiv 
de funcţionare la dreapta şi 
la stânga

Mărimea mesei
700 x 180 mm

Preț
Top

Reglarea vitezei 
fără trepte
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KF 25 ProMaşina de găurire şi frezare KF 25 Pro datorită turaţiei sale ridicate de până 
la 3000 rot/min, a motorului de acţionare puternic (900 W) şi a prinderii axului 
de tip MK 3 este modelul ideal pentru utilizatorul Prețenţios. Pentru reducerea 
timpilor de fabricaţie acest model este livrabil şi cu un indicator al poziţiei în 
3-axe şi cu un avans masă de frezare fără trepte.

Accesorii optionale: Nr. art.
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese 12 mm / M 10 28-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 4 S 27-1034
Cap parţial semi universal BS-0 27-1045
Casetă freză TITAN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Set freze degroşare cu tije, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-piese 42-1016
Set mandrină freză ER 25, MK 3, 3-16 mm, 10-piese 26-1003A
Set mandrină freză ER 32, MK 3, 3-20 mm, 13-piese 26-1004
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-piese 26-1006
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 100 28-2085
Menghină maşină de precizie PS 100 28-2027
Menghină articulată de precizie în trei axe PGS 50 28-2041
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 3 25-1015
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Avans masă frezare FTV 6 / 230 V 53-1018
Batiu BF 2 cu tavă colectoare de şpan 56-1010
Batiu BF 2 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1011

Un afişaj digital al poziţiei Bernardo i200 în axele x, y şi 
y este cuprins în completul de livrare (Nr. art. 02-1033B).

Prindere ax
MK 3

Avans masă de frezare reglabil fără trepte FTV 6 pentru 
un confort de operare ridicat (Nr. art. 02-1032 / 02-1033B).

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Afisaj digital pentru 
cursa pinolei Curentul direct 

alimenteaza puterea 
motorului 900 W

Afişaj digital pentru cursă pinolă 
pentru un lucru confortabil

Viteza max. 
3000 rpm

NOU
Acum livrabilă cu 

afişaj digital în 
3 axe

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200  

cu afisaj LCD (Nr. art. 02-1033B)
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Ax de strângere
• Avans axă x FTV 6 (02-1032 / 02-1033B)
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Afişaj digital al turaţiei
• Filtru CEM conform standard CE
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Scule de operare
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BF 22

• Reglare variabilă a turaţiei, turaţia poate fi adaptată fără trepte la piesa de prelucrat
• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie (BF 22 L Super)
• Posibilităţi de aplicare multiple: găurire de filete, frezare caneluri,...
• Echipată cu dispozitiv de funcţionare la dreapta, la stânga şi afişaj digital
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Precizie de concentricitate înaltă a pinolei prin rulment cu bile conice (≤ 0,015 mm)
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate
• Model BF 22 L Super în fabricaţie de serie cu dispozitiv de filetare
• Elemente de conectare şi operare montate ergonomic
• Poziţionare precisă a pinolei la frezare prin intermediul roţii de mână
• Domeniu mare de turaţie de la 100 - 2000 rot/min (2 trepte)

Date tehnice BF 22 BF 22 L Super
Capacitate gauire in otel 20 mm 20 mm
Freză frontală max. 50 mm 50 mm
Freză tijă max. 16 mm 16 mm
Filetare până la max. M 12 M 12
Consolă 165 mm 165 mm
Distanţă ax / masă min/max. 105 - 370 mm 105 - 370 mm
Cursă pinolă 70 mm 70 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 2000 rot/min 100 - 2000 rot/min
Prindere ax MK 3 MK 3
Mărimea mesei 595 x 140 mm 700 x 160 mm
Traseu de proces (x / y) 390 / 185 mm 500 / 140 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 265 mm 265 mm
Mărimea canelurilor T 12 mm 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 230 V 0,75 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 kW / 230 V 1,1 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 730 x 610 x 760 mm 835 x 610 x 760 mm
Greutate cca. 90 kg 100 kg
Nr. art. 02-1038 02-1039

* fără batiu

Maşina de găurire
şi frezare

Accesorii standard:
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Arbore de tragere M 12
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Dispozitiv de filetare (BF 22 L Super)
• Scule de operare

Afişaj digital al 
adâncimii de găurire

Ax rulment 
NSK

Echipată în serie cu afişaj 
digital al turaţiei şi dispozitiv 
de filetare

Mâner stea dimensionat mare pentru 
o poziţionare uşoară a pinolei la 
găurire, roată de mână pentru 
poziţionarea de fineţe la frezare

Accesoriu special disponibil 
pentru livrare: palpator de 

muchii

Filetare interioară
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BF 22 L Super

HOBBY

Masina de gaurit si frezat BF 22 și BF 22 L Super vin echipate cu 
o afisaj digital și afișare accident vascular cerebral ax ca o 
caracteristică standard. In plus, BF 22 L Super este rotunjit cu 
490 mm, axa x pentru deplasare și un dispozitiv de tăiere a firului. 
Aceste mașini sunt foarte populare atât în rândul profesioniștilor 
și a producatorilor de model, împreună cu toate domeniile de formare.

Accesorii optionale: Nr. art.
Avans masă frezare FTV 4 / 230 V pentru BF 22 53-1016
Set mandrină freză ER 25, MK 3, 3-16 mm, 10-piese 26-1003A
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-p. 26-1006
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-p., 12 mm / M 10 28-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 4 S 27-1034
Masă colţar pivotabilă 230 x 120 mm 27-1079
Set freze degroşare cu tije, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Casetă freză TITAN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Menghină maşină de precizie PS 75 28-2026
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 75 28-2032
Menghină maşină KV 100 28-2080
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 3 25-1015
Set de indicare poziţie în 3-axe pt. BF 22 Super 37-3246
Set de indicare poziţie în 3-axe pt. BF 22 L Super 37-3247
Montare din fabrică pentru set de indicare poziţie în 3 axe 37-3083
Batiu Deluxe 56-1031

Motor de curent 
continuu fara perii 

BF 22 L Super
Mărimea mesei
700 x 160 mm

Preț
Top

Afişaj digital 
al turaţiei

Avans masă de frezare reglabil fără trepte FTV 4 
pentru un confort de operare ridicat (BF 22).

Echipată în serie cu afişaj digital 
al turaţiei şi dispozitiv de 
funcţio-nare la dreapta şi la stânga

Optional: set afisaj digital 
pe 3 axe

Masă în cruce cu suprafaţa prelucrată precis 
având caneluri 3 T
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BF 25 Super
BF 25 L Super 

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Arbore de tragere M 12
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital al adâncimii de găurire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Scule de operare

• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Ajustarea înălţimii capului de frezare confortabil pentru operator de la roata manuală la partea frontală
• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Afişaj al turaţiei şi adâncimii de găurire cuprins în completul de livrare
• În fabricaţie de serie cu dispozitiv de tăiere a filetelor, funcţionare la dreapta şi la stânga
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Turaţie reglabilă fără trepte, setabilă de la tastatura folie
• Poziţionare precisă a pinolei la frezare prin intermediul roţii de mână
• Utilizare multiplă, de ex. frezare plană, filtare interioară, frezare caneluri, ...

Maşina de găurire
şi frezare

Avansul automat al mesei este reglabil in trepte 
pentru cresterea confortului (optional)

Domeniu extins de utilizare datorită capului de găurire 
pivotabil (90° R / 30° L). Masa cubică opţională facilitează 
frezarea în poziţie orizontală

Unitate de curent 
continuu

Concentricitate ridicată 
≤ 0,015 mm

Mărimea mesei
700 x 160 mm

BF 25 L Super

Date tehnice BF 25 Super / BF 25 L Super
Capacitate de găurire în oţel 25 mm
Freză frontală max. 63 mm
Freză tijă max. 25 mm
Filetare până la max. M 12
Consolă 230 mm
Distanţă ax / masă 25 - 415 mm
Cursă pinolă 70 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 1750 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei BF 25 Super  550 x 160 mm 
Mărimea mesei BF 25 L Super 700 x 160 mm
Traseu de proces (x / y) BF 25 Super 400 / 140 mm
Traseu de proces (x / y) BF 25 L Super 550 / 140 mm
Cap de frezare pivotabil 90° D / 30° S
Reglare cap de frezare pe înălţime 390 mm
Mărimea canelurilor T 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,0 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,3 kW / 230 V 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 750 x 670 x 980 mm 
Greutate cca. 165 / 200 kg
BF 25 Super 02-1040
BF 25 L Super 02-1041

* fără batiu

Reprezentare masă cubică 
pentru lucrări de frezare 

orizontale
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SEMIPROFESSIONAL

BF 25 Super
BF 25 L Super

Maşina de găurire şi frezare BF 25 Super convinge prin gradul său 
înalt de prelucrare precum şi câteva inovaţii interesante (printre altele 
acţionare cu curent continuu, operare de la tastatură folie). Această 
maşină îşi găseşte domeniul de utilizare la utilizatorii profesionişti, în 
confecţionare modelelor dar este folosită cu plăcere şi în domeniul 
instruirii. Modelul BF 25 L Super se deosebeste prin masa de lucru  
supradimensionata, si cursa marita in axa x. 

Frezare cu menghină 
articulată întrei axe PGS 50

Masă rotundă livrabilă opţional pentru o 
multitudine de posibilităţi de alte aplicaţii

Ghidaj coadă de rândunică 
fără întreţinere cu rigle pană 
ajustabile

Afişaj digital simplu de citit, 
operare confortabilă de la 
tastatura folie

Ajustarea înălţimii capului de frezare confortabil 
pentru operator de la roata manuală la partea 
frontală

Indicator digital 
al vitezei

Indicatie digitala pentru 
adancimea de gaurire

Functionare fara 
probleme

Accesorii optionale: Nr. art.
Avans masă frezare FTV 5 / 230 V pentru axa x 53-1017
Masă cubică pentru lucrări de frezare orizontale 27-1075
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-piese 26-1006
Set mandrină freză ER 32, MK 3, 3-20 mm, 13-piese 26-1004
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 12 mm, M 10 28-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 4 27-1032
Set freză tijă, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-piese 42-1016
Casetă freză TITAN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Menghină maşină de precizie PS 100 28-2027
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 100 28-2085
Menghină cu prindere rapidă triaxiala PGS 50 28-2041
Aparat de filetare MK 3, M3 - M12 24-1090
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 3 25-1015
Afişaj 1-axă POSITRON P2 - 600 mm (montare proprie) 37-1050
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Batiu BF 4 56-1025
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BF 30 GMaşina de găurire şi frezare

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• 12 turaţii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanţă ridicată
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Posibilităţi de aplicaţie multiple precum găurire, frezare, filetare,…
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru filetare
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Raport optim preţ-performanţă pentru utilizator conştient de costuri
• Motor din aluminiu de înaltă calitate, conceput pentru utilizare mai lungă
• Masă din fontă cenuşie având caneluri T şi jgheab perimetric cu agent de răcire

Date tehnice BF 30 G

Capacitate gaurie in otel 30 mm
Freză frontală max. 63 mm
Freză tijă max. 25 mm
Consolă 170 mm
Distanţă ax / masă 105 - 465 mm
Cursă pinolă 70 mm
Turaţie ax (12) 95 - 2840 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei 700 x 190 mm
Traseu de proces (x / y) 375 / 230 mm
Cap de frezare pivotabil -45° până la +45°
Reglare cap de frezare pe înălţime 360 mm
Mărimea canelurilor T 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 / 1,1 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 / 1,6 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1000 x 720 x 1300 mm
Greutate cca. 190 kg
Nr. art. 02-1037

* fără batiu

Preț
Top

Motor cu 2 trepte

Se ofera 12 trepte de 
viteza standard

Accesorii standard:
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Mandrină rapidă 3 - 16 mm / B 16
• Arbore de tragere M 12
• Dispozitiv de filetare
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare

Siguranţă ridicată datorită 
protecţie alimentară 
reglabilă pe înălţime 
cu microîntrerupător

Elemente de comutare dispuse 
vizibil, în fabricaţie de serie 
dispozitiv de filetareModificarea turaţiei mai 

simplă şi mai rapidă prin 
intermediul comutatorul 
selector de transmisie.

Masă de lucru mare, masivă, cu suprafaţă 
prelucrată precis
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BF 30 G

HOBBY

 Modelul BF 30 G este o maşină de găurire şi frezare convenabilă la costuri. Este garantată 
în cea mai mare măsură precizie şi stabilitate prin ghidajul coadă de rândunică a capului 
transmisiei. Domeniul său de utilizare se găseşte în atelierele meşteşugăreşti.

NOUAx conic 
MT3

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER 32, MK 3, 3-20 mm, 13-piese 26-1004
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-p. 26-1006
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 12 mm, M 10 28-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Set freză tijă, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-piese 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Menghină maşină de precizie PS 100 28-2027
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 100 28-2085
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 3 25-1015
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S diam. 20 mm 32-1060
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Afişaj 1-axă POSITRON P2 - 600 mm (montare proprie) 37-1050
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Batiu BF 5 56-1026
Batiu BF 5 Deluxe 56-1018

Opritor reglabil a adâncimii 
de găurire, adâncimea de 
găurire lizibilă pe scală

Poziţionare uşoară a pinolei la găurire 
cu ajutorul manetelor  dispuse 
ergonomic, roată de mână cu scala 
pentru poziţionare corectă la frezare

Motor de acţionare de mare 
putere în 2 trepte cu o 
putere de acţionare de 
0,75 / 1,1 kW.

Frezare cu cap cuţit

La cerere maşina poate fi 
echipată cu un cap de 
strunjire interioară
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BF 30 Super

HOBBY

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD (Nr. art. 02-1044C)
• Avans axă x AL 350 D (02-1043B / 02-1044C)
• Mandrină de prindere rapidă 3 - 16 mm / B 16
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Arbore de tragere M 12
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Filtru CEM conform standard CE
• Scule de operare

• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire,.....
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Afişaj al turaţiei şi adâncimii de găurire cuprins în completul de livrare
• Transmisie în 2 trepte pentru un transfer optim al forţei
• În fabricaţie de serie cu funcţionare la dreapta şi la stânga, optim pentru tăierea filetelor
• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Precizie de concentricitate înaltă (≤ 0,015) a pinolei prin rulment de precizie
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T

Maşina de găurire
şi frezare

Accesoriu special disponibil 
pentru livrare: palpator de 
muchii

Filetare interioară

BF 30 Super cu alimentare şi cititor 
digital cu 3 axe i200 cu afisaj LCD
(Nr. art. 02-1044C)

Inclusiv filtru 
EMC

 Prindere ax
MK 3

Date tehnice BF 30 Super

Capacitate gaurie in otel 30 mm
Freză frontală max. 75 mm
Freză tijă max. 25 mm
Consolă 180 mm
Distanţă ax / masă 135 - 495 mm
Cursă pinolă 70 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 750 / 150 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei 840 x 210 mm
Traseu de proces (x / y) 565 / 215 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 360 mm
Mărimea canelurilor T 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,6 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1100 x 715 x 1200 mm
Greutate cca. 220 kg
BF 30 Super 02-1042
BF 30 Super cu avans 02-1043B
BF 30 Super cu avans și indicator de poziţie 02-1044C

* fără batiu
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BF 30 SuperBF 30 Super -Dezvoltarea în continuare a apreciatei KF 25 Vario oferă 
în fabricaţie de serie o prindere a axului, o masă de frezare mai mare 
precum şi 2 afişaje digitale pentru turaţie şi Cursă pinolă. Alte 
caracterisitici interesante ale acestei maşini de găurit şi frezat 
compacte sunt turaţia reglabilă electronic fără trepte precum şi 
capul de frezare pivotabil de la -90° până la +90°.

La cerere maşina poate fi echipată 
cu un cap de strunjire interioară

Cap parţial semi.universal 
BS-0: optim pentru 
prelucrare arbori cotiţi

Cap de frezare pivotabil pe ambele 
laturi de la -90° până la +90°

NOU
Disponibil cu 
afisaj digital 

cu 3 axe

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER 32, MK 3, 3-20 mm, 13-piese 26-1004
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-p. 26-1006
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Set freză tijă, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-piese 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Menghină maşină de precizie PS 100 28-2027
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 100 28-2085
Aparat de filetare Super M5 - M12 24-1096
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 3 25-1015
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S diam. 20 mm 32-1060
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Afişaj 1-axă POSITRON P2 - 600 mm (montare proprie) 37-1050
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Avans automat masă frezare AL 350 D 53-1003
Batiu BF 5 56-1026
Batiu BF 5 Deluxe 56-1018

Preț
Top

Reglarea vitezei 
fără trepte

Mărimea mesei
840 x 210 mm

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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BF 35 VarioBohr- und Fräsmaschine 
mit Vario-Antrieb

Date tehnice BF 35 Vario

Capacitate de găurire în fontă 35 mm
Capacitate gaurie in otel 30 mm
Freză frontală max. 75 mm
Freză tijă max. 25 mm
Filetare max. M 20
Consolă 180 mm
Distanţă ax / masă 120 - 470 mm
Cursă pinolă 75 mm
Turaţie ax, fără trepte 100-1000 / 300-3000 rot/min
Prindere ax MK 3
Mărimea mesei 840 x 210 mm
Traseu de proces (x / y) 565 / 215 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 350 mm
Mărimea canelurilor T 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1300 x 715 x 1200 mm
Greutate cca. 277 kg
BF 35 Vario 02-1051
BF 35 Vario cu avans și indicator de poziţie 02-1052

* fără batiu

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD (Nr. art. 02-1052)
• Avans axă x AL 350 D (02-1052)
• Dorn mandrină MK 3 / B 16
• Mandrină de prindere rapidă 3 - 16 mm / B 16
• Arbore de tragere M 12
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital pentru cursă pinolă 
• Dispozitiv de filetare 
• Filtru CEM conform standard CE
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Scule de operare

Curentul direct alimenteaza 
puterea motorului 1,5 kW

Siguranţă ridicată datorită 
protecţie alimentară 
reglabilă pe înălţime 
cu microîntrerupător

Elemente de comutare 
montate ergonomic pe 
partea frontală a maşinii.

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri 
T şi jgheab pentru agentul de răcire

• Model livrabil şi cu avans masă de frezat fără trepte şi afişaj digital 3-axe (nr. art. 02-1052) 
• Domeniu de turaţie ridicat de la 75 - 3000 rot/min, transfer optim al forţei prin transmisie cu 2 trepte 
• Reglare variabilă a turaţiei, turaţia poate fi adaptată fără trepte la piesa de prelucrat
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. filetare interioară, frezare caneluri, frezare fante ... 
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Precizie de concentricitate înaltă (≤ 0,015) a pinolei prin rulment de precizie
• Incl. filtru CEM, protejează aparatele electrice de perturbaţiile electromagnetice
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc. 
• Ajustarea pinolei prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână

Mâner stea cu buton 
integrat pentru modificarea 
sensului de rotaţie la tăierea 
de filete
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BF 35 Vario

SEMIPROFESSIONAL

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER 32, MK 3, 3-20 mm, 13-piese 26-1004
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-p. 26-1006
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Set freză tijă, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-piese 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Menghină maşină de precizie PS 100 28-2027
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 100 28-2085
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 50 mm MK 3 25-1015
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S diam. 20 mm 32-1060
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Afişaj 1-axă POSITRON P2 - 600 mm (montare proprie) 37-1050
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Avans automat masă frezare AL 350 D 53-1003
Batiu BF 5 56-1026
Batiu BF 5 Deluxe 56-1018

NOU

Viteza max. 
3000 rpm

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Ax conic 
MT3

Inclusiv 
filtru EMC Preț

Top

Avansul automat al mesei AL 350 D este 
reglabil in trepte pentru cresterea confortului 
(Nr. art. 02-1052)

Pot fi efectuate lucrări de găurire 
şi frezare în nivel orizontal, 
vertical şi înclinat datorită capului 
de transmisie poziţionabil înclinat

Maşina de găurit şi frezat BF 35 Vario este echipată în fabricaţie de serie 
cu un motor de curent continuu de înaltă calitate. Avantajele esenţiale 
care rezultă din aceasta sunt momentul de rotaţie înalt în domeniul 
inferior de turaţii şi turaţia aproximativ constantă în sarcină. Acest model 
îşi găseşte domeniul de utilizare în principal la utilizatorii profesionişti, 
în confecţionarea modelelor dar şi în domeniul instruirii.

Indicatorul digital i200 cu 
ecran tip LCD-display oferă 
funcţii multiple precum de 
ex.: prelucrare circumferinţă 
găuri, funcţie frezare pentru 
cavităţi, …
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FM 40 HS
FM 40 HSV

Preț
Top

Concentricitate ridicată 
≤ 0,015 mm

FM 40 HS 
având cap de frezare poziţionat 
înclinat pentru găuriri în unghi

Filetare Găurire în coordonate

Frezare cu cap cuţit Frezarea cu menghină cu 2 axe

Maşina de găurire şi 
frezare

NOU

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul comutatorul selector de transmisie
• Motor în 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie de între 75 - 3200 rot/min 
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• În fabricaţie de serie cu 3 avansuri de găurire (FM 40 HSV)
• Posibilităţi de aplicaţie multiple precum găurire, frezare, filetare,…
• Masă de lucru mare, masivă, cu suprafaţă prelucrată precis
• Rigle pană ajustabile la masa în cruce
• Precizie de concentricitate înaltă prin rulment cu bile conice
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru filetare
• Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ şi reglabil pe înălţime

Date tehnice FM 40 HS FM 40 HSV

Capacitate de găurire în oţel 32 mm 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm 80 mm
Consolă 255 mm 255 mm
Turatii ax (12) 75 - 3200 rot/min (12) 75 - 3200 rot/min
Prindere ax MK 3 MK 3
Cursă pinolă 120 mm 120 mm
Avans pinolă - 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot.
Mărimea mesei / mărimea canelurilor în T 730 x 210 mm / 14 mm 730 x 210 mm / 14 mm
Traseu de proces (x / y) 520 mm / 175 mm 520 mm / 175 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90° -90° până la +90°
Distanţă ax / masă 135 - 460 mm 135 - 460 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 325 mm 325 mm
Diametrul coloanei 115 mm 115 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V) 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V) 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1100 x 830 x 1450 mm 1100 x 830 x 1450 mm
Greutate cca. 260 kg 270 kg
Nr. art. 02-1053 02-1054

* fără batiu

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă  1 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 3 / B 16
• Arbore de tragere M 12
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 3/27 mm
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Avans automat pinolă (FM 40 HSV)
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare
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SEMIPROFESSIONAL

FM 40 HS
FM 40 HSV

Preț
Top

Motor cu 2 trepte

Axul de alimentare 
este standard

Cu afişaj digital 
pentru cursă pinolă

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi jgheab cu agent de răcire. 
Reprezentare cu dispozitivul de avans opţional al mesei de frezare AL 450 D

Cu maşina de găurit şi frezat FM 40 HS şi FM 40 HSV există posibilitatea efectuării 
lucrărilor de găurit şi frezat în nivel orizontal, vertical şi înclinat. Maşina de găurit 
şi frezat FM 40 HSV prin modul său de construcţie compact, avansul pinolei în 
fabricaţie de serie, afişajul cursei pinolei aflate în fabricaţia de serie şi datorită 
domeniului mare de performanţă este adecvată optim pentru tâmplarii de 
modelărie, meşteşugari şi ateliere de reparaţii.

Avansul pinolei poate fi reglat 
alternativ la 0,10 / 0,18 sau 
0,26 mm/rot

Pot fi efectuate lucrări de găurire 
şi frezare în nivel orizontal, 
vertical şi înclinat datorită capului 
de transmisie poziţionabil înclinat

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 3, M3 - M12 24-1090
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 3 25-1019
Set mandrină freză ER 40, MK 3, 3-25 mm, 16-p. 26-1006
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Avans automat masă frezare AL 450 D 53-1004
Batiu model BF 3 cu tavă colectoare de şpan 56-1015
Batiu model BF 3 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1017
Batiu BF 6 cu tavă colector agent de răcire 56-1016

NOU
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FM 45 HS

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de găurire şi frezare

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul comutatorul selector de transmisie
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Posibilităţi de aplicaţie multiple precum găurire, frezare, filetare,…
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Masă de lucru mare, masivă, cu suprafaţă prelucrată precis
• Raport optim preţ-performanţă pentru utilizator conştient de costuri
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru filetare

Date tehnice FM 45 HS
Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 220 mm
Turatii ax (12) 75 - 3200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 125 mm
Mărimea mesei 800 x 240 mm
Traseu de proces (x / y) 555 / 225 mm
Cap de frezare pivotabil -60° până la +60°
Distanţă ax / masă 60 - 485 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 425 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1140 x 770 x 1500 mm
Greutate cca. 287 kg
Nr. art. 02-1062

* fără batiu

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Dispozitiv de filetare
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Acoperire de protecţie-lamele
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare

FM 45 HS  
având cap de frezare poziţionat 
înclinat pentru găuriri în unghi

Inclusiv  cu
 acoperire 

Motor cu 2 trepte

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi 
jgheab cu agent de răcire. Reprezentare cu dispozitivul 
de avans opţional al mesei de frezare AL 450 D

Modificarea turaţiei mai 
simplă şi mai rapidă prin 
intermediul comutatorul 
selector de transmisie.

Siguranţă ridicată datorită 
protecţie alimentară reglabilă pe 
înălţime cu microîntrerupător

Viteza max. 
3200 rpm

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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FM 45 HS Modelul FM 45 eco este o maşină de găurire şi frezare convenabilă la costuri. 
Este garantată în cea mai mare măsură precizie şi stabilitate prin ghidajul coadă 
de rândunică a capului transmisiei. Domeniul său de utilizare se găseşte în 
atelierele meşteşugăreşti.

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Avans automat masă frezare AL 450 D 53-1004
Batiu model BF 3 cu tavă colectoare de şpan 56-1015
Batiu model BF 3 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1017
Batiu BF 6 cu tavă colector agent de răcire 56-1016

NOU

Indicatie digitala pentru 
adancimea de gaurire

Poziţionare uşoară a pinolei la 
găurire cu ajutorul manetelor 
dispuse ergonomic, roată de mână 
cu scala pentru poziţionare corectă 
la frezare

Pinolă dimensionată mare cu o 
cursă de 125 mm, în fabricaţie 
de serie cu afişaj digital al cursei 
pinolei

 Elemente de control usor de 
manevrat (filetare, Start - Stop...)

Motor de acţionare de mare 
putere în 2 trepte cu o putere 
de acţionare de 1,1 / 1,5 kW.

Inclusiv dispozitiv 
de filetare

Preț
Top
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FM 45 HSV

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de găurire şi 
frezare cu avans ax

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD (Nr. art. 02-1088)
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Avans automat pinolă
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Acoperire de protecţie-lamele
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare

• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Motor în 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie de între 75 - 3200 rot/min 
• Siguranţă ridicată datorită protecţie alimentară reglabilă pe înălţime cu microîntrerupător
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul comutatorul selector de transmisie
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital pentru poziţionare pinolă
• Stabilitate înaltă prin ghidajul coadă de rândunică capului transmisiei
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Variantă de execuţie stabilă şi fără vibraţii din fontă

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi 
jgheab cu agent de răcire. Reprezentare cu dispozitivul 
de avans opţional al mesei de frezare AL 450 D

Viteza max. 
3200 rpm

Inclusiv dispozitiv 
de filetare

Inclusiv  cu
 acoperire 

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

Motor cu 2 trepte

Avansul pinolei poate fi reglat 
alternativ la 0,10 / 0,18 sau 
0,26 mm/rot

Elemente de comutare 
montate ergonomic pe 
partea frontală a maşinii.

Date tehnice FM 45 HSV

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 220 mm
Turatii ax (12) 75 – 3200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot.
Mărimea mesei 800 x 240 mm 
Traseu de proces (x / y) 555 / 225** mm
Cap de frezare pivotabil -60° până la +60°
Distanţă ax / masă 60 – 485 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 425 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1140 x 770 x 1500
Greutate cca. 308 kg
FM 45 HSV 02-1087
FM 45 HSV (incl. afisaj digital pt 3 axe) 02-1088

* fără batiu
** 205 mm a modelului cu afisaj digital pe 3 - axe
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FM 45 HSVModelul FM 45 HSV este maşina ideală pentru ateliere mecanice, întreprinderi 
de reparaţii şi instruire datorită domeniului larg de turaţii (75 - 3200 rot/min) 
precum şi a dotării cuprinzătoare (de ex. avans automat al pinolei, afişaj digital 
pentru cursă pinolă, lampă de lucru cu LED,...).

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Avans automat masă frezare AL 450 D 53-1004
Batiu model BF 3 cu tavă colectoare de şpan 56-1015
Batiu model BF 3 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1017
Batiu BF 6 cu tavă colector agent de răcire 56-1016

Filetare interioară cu masă 
rotundă

Găurire în coordonate

Frezare cu freză plană 
(nr. art. 42-1085)

NOU

Indicatie digitala pentru 
adancimea de gaurire

Axul de alimentare 
este standard

Indicatorul digital i200 cu ecran tip 
LCD-display oferă funcţii multiple 
precum de ex.: prelucrare circumferinţă 
găuri, funcţie frezare pentru cavităţi, …
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FM 50 HSV

SEMIPROFESSIONAL

Motor cu 2 trepte

Motorul de ridicare 
vine standard

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD (Nr. art. 02-1096)
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Avans automat pinolă
• Motor de ridicare pentru capul de frezare
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Acoperire de protecţie-lamele
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare

Date tehnice FM 50 HSV

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 220 mm
Turatii ax (12) 75 – 3200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot
Mărimea mesei 800 x 240 mm
Traseu de proces (x / y) 555 / 225** mm
Cap de frezare pivotabil -60° până la +60°
Distanţă ax / masă 95 - 485 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 390 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Motor de ridicare 90 W
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1140 x 970 x 1460 mm
Greutate cca. 322 kg
FM 50 HSV 02-1095
FM 50 HSV (incl. afisaj digital pt 3 axe) 02-1096

* fără batiu
** 205 mm a modelului cu afisaj digital pe 3 - axe

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire etc.
• Ajustare confortabilă a înălţimii capului de frezare prin intermediul motorului de ridicare
• Motor în 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie de între 75 - 3200 rot/min
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Siguranţă ridicată datorită protecţie alimentară reglabilă pe înălţime cu microîntrerupător
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital pentru poziţionare pinolă
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Stabilitate înaltă prin ghidajul coadă de rândunică capului transmisiei

Maşina de găurire şi 
frezare cu avans ax

Reglarea capului de frezare 
se realizează necomplicat 
prin intermediul motorului 
de ridicare în serie

Indicatorul digital i200 cu ecran tip 
LCD-display oferă funcţii multiple precum 
de ex.: prelucrare circumferinţă găuri, 
funcţie frezare pentru cavităţi, …

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi 
jgheab cu agent de răcire. Reprezentare cu dispozitivul 
de avans opţional al mesei de frezare AL 450 D

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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FM 50 HSV

DAS ORIGINAL

NOU

Axul de alimentare 
este standard

Inclusiv  cu
 acoperire 

Indicatie digitala pentru 
adancimea de gaurire

Inclusiv dispozitiv 
de filetare

Maşina de găurire şi frezare FM 50 HSV oferă un confort de operare ridicat 
datorită reglării motorizate a înălţimii capului de frezare, a afişajului digital 
al cursei pinolei precum şi a avansului automat al pinolei. Prin modul de 
construcţie compact şi domeniul larg de performanţă acest model este 
optim adecvat pentru tâmplarii de modelărie, meşteşugari şi ateliere de 
reparaţii.

Echipat în fabricaţie 
de serie cu 3 ori avans 
automat al pinoleiPupitru de operare pivotabil 

cu elemente de comutare 
dispuse ergonomic

Modificarea turaţiei mai simplă şi 
mai rapidă prin intermediul co-
mutatorul selector de transmisie.

Cap de frezare pivotabil pe 
ambele laturi de la -60° până 
la +60°

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Dispozitiv agent de răcire, 10 litri-230 V (auto-asamblare) 51-1003
Avans automat masă frezare AL 450 D 53-1004
Batiu model BF 3 cu tavă colectoare de şpan 56-1015
Batiu model BF 3 Deluxe cu tavă colectoare de şpan 56-1017
Batiu BF 6 cu tavă colector agent de răcire 56-1016
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FM 55 HSV

DAS ORIGINAL

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Avans automat pinolă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Motor de ridicare pentru capul de frezare
• Lubrifiere centralizată
• Avans axă x AL 450 D
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Acoperire de protecţie-lamele
• Echipament agent de răcire
• Scală de măsurare longitudinală
• Batiu din fontă cenuşie cu jgheab pentru agentul de răcire
• Scule de operare

Date tehnice FM 55 HSV

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 220 mm
Turatii ax (12) 75 – 3200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot
Mărimea mesei 800 x 240 mm
Traseu de proces (x / y) 420 / 200 mm
Cap de frezare pivotabil -60° până la +60°
Distanţă ax / masă 95 - 485 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 390 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Motor de ridicare 90 W
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1270 x 960 x 2120 mm
Greutate cca. 447 kg
Nr. art. 02-1097

Maşină de găurire şi 
frezare cu afişaj digital de poziţie

• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
• Reglare rapidă a mesei în axele x prin avansul automat al mesei cu mers rapid
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire,...
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Stativ greu maşină din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în toate cele 3 axe cuprins în fabricaţia de serie
• Motor în 2 trepte cu 12 viteze comutabile (75 - 3200 rot/min)
• Ajustare confortabilă a înălţimii capului de frezare prin intermediul motorului de ridicare
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Stabilitate înaltă prin ghidajul coadă de rândunică capului transmisiei
• Lubrifiere centralizată manuală pentru căile de ghidare

Batiu masiv din 
fontă cenuşie

Inclusiv dispozitivul 
de pompare

Inclusiv avans 
axă x

Axul de alimentare 
este standard

Indicatie digitala pentru 
adancimea de gaurire

Preț
Top

Masa de alimentare cu reglaj continuu pe axele x cu 
alimentare rapidă este o componentă standard.

 Cresterea productivitatii cu 50%  
dataorita afisajului digital  
pentru cele 3 axe

În fabricaţie de serie ajustarea 
înălţimii capului de frezare cu 
motorul de ridicare

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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FM 55 HSV

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de găurire şi frezare FM 55 HSV convinge prin construcţia sa 
stabilă şi manipularea simplă. Deja dotarea de bază cuprinde toate 
accesoriile suplimentare (afişaj digital în 3-axe, avans masă de frezare, 
motor de ridicare, lubrifiere centralizată, dispozitiv de agent de răcire, 
lampă de lucru cu LED, batiu de fontă cenuşie cu jgheab pentru agent de 
răcire, dispozitive de siguranţă conform standardului CE...), prin care 
această maşină este utilizabilă universal.

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Aparat de reglare la zero 32-1085
Set de lere unghiulare de precizie din 10 piese. 35-1000
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Prismă unghiulară de precizie, reglabilă 0 - 60° 35-1016
Reazeme paralele de formă ondulată 18 piese. 35-1025
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală şi de colţ de mare performanţă diam. 50 mm 42-2051
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD

Motorul de ridicare 
vine standard

Inclusiv dispozitiv 
de filetare

Viteza max. 
3200 rpm

În fabricaţie de serie cu lubrifiere 
centralizată pentru căile de ghidare

Alezare cu cap de 
strunjire interioară

Frezare cu freză plană 
(nr. art. 42-1085) Găurire în coordonate
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FM 55 HSV 
Vario

• Reglarea variabilă a turaţiei prin convertizorul de frecvenţă Delta cu derulare optimizată a momentului de rotaţie
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire etc.
• Reglare rapidă a mesei în axele x prin avansul automat al mesei cu mers rapid
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x, y şi z, ajustabil prin rigle pană
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
• Stativ greu maşină din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Dispozitiv agent de răcire de mare putere cu picior stativ integrat

Avansul pinolei poate fi reglat 
alternativ la 0,10 / 0,18 sau 
0,26 mm/rot

În fabricaţie de serie cu lubrifiere 
centralizată pentru căile de ghidare

Masă în cruce dimensionată mare 
având caneluri T şi jgheab pentru 
agent de răcire. Reprezentare cu 
avans al mesei de frezare AL 450 D 
în fabricaţie de serie

Motorul de ridicare 
pentru capul lamei

 Include  
avans pinolă

Maşină de găurire şi frezare 
cu control variabil al turatiei

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Avans automat pinolă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Motor de ridicare pentru capul de frezare
• Lubrifiere centralizată
• Avans axă x AL 450 D
• Convertizor de frecvenţă Delta VFD-E
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Acoperire de protecţie-lamele
• Echipament agent de răcire
• Scală de măsurare longitudinală
• Batiu din fontă cenuşie cu jgheab pentru agentul de răcire
• Scule de operare

Date tehnice FM 55 HSV Vario

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 220 mm
Turaţie ax, fără trepte 75 – 480 / 425 – 2750 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 125 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot
Mărimea mesei 800 x 240 mm
Traseu de proces (x / y) 420 / 200 mm
Cap de frezare pivotabil -60° până la +60°
Distanţă ax / masă 95 - 485 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 390 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Motor de ridicare 90 W
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1270 x 960 x 2120 mm
Greutate cca. 445 kg
Nr. art. 02-1101

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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SEMIPROFESSIONAL

FM 55 HSV 
Vario

Preselectare simplă a treptei 
de turaţie prin intermediul 
comutatorului selector de 
transmisie, reglarea turaţiei dorite 
prin intermediul potenţiometrului

Reglarea capului de frezare se 
realizează necomplicat prin 
intermediul motorului de ridicare în 
serie

Prin convertizorul de 
frecvenţă turaţia poate 
fi reglată fără trepte

Transmisie 
variabila

Inclusiv  cu
 acoperire 

Masina  de găurire și frezare FM 55 Vario dispune  de o de ajustare a înălțimii 
motorizată a capului de frezat  și un avans ax automat. Cu toate acestea, 
ajustarea vitezei continuu face ca acest model sa fie cu adevărat unic. Deja în 
dotarea de bază sunt cuprinse toate accesoriile importante (afişaj digital în 
3 axe, avans masă de frezare, lubrifiere centralizată, dispozitiv al agentului 
de răcire, lampă de lucru cu LED, batiu de fontă cenuşie cu jgheab pentru 
agent de răcire, dispozitive de siguranţă conform standardului CE, …), 
prin care această maşină este utilizabilă universal.

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Aparat de reglare la zero 32-1085
Set de lere unghiulare de precizie din 10 piese. 35-1000
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Prismă unghiulară de precizie, reglabilă 0 - 60° 35-1016
Reazeme paralele de formă ondulată 18 piese. 35-1025
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală şi de colţ de mare performanţă diam. 50 mm 42-2051
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Indicator digital 
al vitezei

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD

Inclusiv dispozitiv 
de filetare

Batiu masiv din 
fontă cenuşie
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DAS ORIGINAL

FM 55 HTC Vario

SEMIPROFESSIONAL

• Timpi scurţi de reconversie prin blocarea pneumatică a sculei în fabricaţie de serie
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
•  Reglarea variabilă a turaţiei prin convertizorul de frecvenţă Delta cu derulare  

optimizată a momentului de rotaţie
•  Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan,  

alezare prin strunjire etc.
• Ajustare confortabilă a înălţimii capului de frezare prin intermediul motorului de ridicare
• Stabilitate înaltă prin ghidajul coadă de rândunică capului transmisiei
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
• Lubrifiere centralizată manuală pentru căile de ghidare

Instrument 
pneumatic - clema

Maşină de găurire şi frezare cu strângere 
pneumatică a sculei

Frezare cu freză plană 
(nr. art. 42-1085)

Găurire în coordonate

Date tehnice FM 55 HTC Vario

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 220 mm
Turaţie ax, fără trepte 75 – 480 / 425 – 2750 rot/min
Prindere ax ISO 30
Cursă pinolă 125 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot
Mărimea mesei / Mărimea canelurilor în T 800 x 240 mm / 14 mm
Traseu de proces (x / y) 420 / 200 mm
Cap de frezare pivotabil -60° până la +60°
Distanţă ax / masă 95 - 485 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 390 mm
Motor de ridicare 90 W
Motorleistung 1,5 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1270 x 960 x 2120 mm
Greutate cca. 455 kg
Nr. art. 02-1102

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  ISO 30 / 27 mm
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  ISO 30 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Adaptor ISO 30 / MK 2
• Avans automat pinolă
• Instrument pneumatic - clema
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Motor de ridicare pentru capul de frezare
• Lubrifiere centralizată
• Avans axă x AL 450 D
• Convertizor de frecvenţă Delta VFD-E
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Acoperire de protecţie-lamele
• Echipament agent de răcire
• Scală de măsurare longitudinală
• Batiu din fontă cenuşie cu jgheab pentru agentul de răcire
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BF 40 HS

SEMIPROFESSIONAL

• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul comutatorul selector de transmisie
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Posibilităţi de aplicaţie multiple precum găurire, frezare, filetare,…
• Picior maşină prelucrat pentru strângerea pieselor de prelucrat deosebit de înalte
• Motor în 2 trepte cu 12 viteze comutabile
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor
• Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ şi reglabil pe înălţime
•  Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie  

rectificate, ce rulează în baie de ulei

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi jgheab cu agent de răcire. 
Reprezentare cu dispozitivul de avans opţional al mesei de frezare AL 450 D

Elemente de comutare şi operare 
îmontate vizibil la capul transmisiei

Pompă agent de răcire 
de putere mare cuprinsă 
în completul de livrare

Maşina de găurire şi frezare
Maşina de găurire şi frezare de precizie BF 40 HS este cel mai bine adecvată pentru lucrări 
de găurire, frezare şi adâncire. Această maşină este utilizabilă universal datorită capului 
de transmise rotativ şi pivotabil în întreprinderi de reparaţii, ateliere mecanice 
precum şi în domeniul instruirii. reparatii, ateliere mecanice si instruire.

Accesorii optionale, 
pag. 157

Date tehnice BF 40 HS

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 280 mm
Turaţie ax (12) 75 – 3200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 120 mm
Mărimea mesei 730 x 210 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Distanţă ax / masă max. 640 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 1185 mm
Traseu de proces (x / y) 480 / 210 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 265 mm
Diametrul coloanei 115 mm
Placă de bază 365 x 375 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1070 x 800 x 2060 mm
Greutate cca. 360 kg
Nr. art. 02-1098

Preț
Top

NOU

Viteza max. 
3200 rpm

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă 1 - 16 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Kombi-Aufsteckfräsdorn MK 4 / 27 mm
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime

• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare
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BF 45 HSV

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Motor în 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turaţie de între 75 - 3200 rot/min
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital al cursei pinolei şi lampă de lucru cu LED
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
• EModificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul pârghiei de comutare
• Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ şi reglabil pe înălţime
• Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de fineţe
• Rulmenţi cu bile de calitate asigură o precizie ridicată a concentricităţii pinolei
• Siguranţă ridicată datorită protecţie alimentară reglabilă pe înălţime cu microîntrerupător

Maşină de găurire şi 
frezare cu avans ax

Accesorii standard:
• Avans axă x AL 450 D (Nr. art. 02-1111)
• Mandrină rapidă  3 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Avans automat pinolă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare

Date tehnice BF 45 HSV

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 280 mm
Turaţie ax (12) 75 – 3200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot
Mărimea mesei 730 x 210 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Distanţă ax / masă max. 640 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 1190 mm
Traseu de proces (x / y) 495* / 200 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 260 mm
Diametrul coloanei 115 mm
Placă de bază 365 x 375 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 / 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1070 x 800 x 2060 mm
Greutate cca. 362 kg
BF 45 HSV 02-1106
BF 45 HSV (cu avans axă-x) 02-1111

* 380 mm la modelul cu avans axă-x

Cap transmisie 
pivotabil pentru 
utilizare 
universală.

Pompă agent de răcire 
de putere mare cuprinsă 
în completul de livrare

Elemente de comutare şi operare 
îmontate vizibil la capul 
transmisiei

Afişaj digital pentru cursă pinolă 
pentru un lucru confortabil

Viteza max. 
3200 rpm

NOU

Siguranţă ridicată datorită protecţie 
alimentară reglabilă pe înălţime 
cu microîntrerupător

Funcţionare la 
dreapta-la stânga
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BF 45 HSV

SEMIPROFESSIONAL

Maşină de găurire şi 
frezare cu avans al pinolei şi mesei

Accesorii optionale: Nr. art.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070
Aparat de reglare la zero 32-1085
Set de lere unghiulare de precizie din 10 piese. 35-1000
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Prismă unghiulară de precizie, reglabilă 0 - 60° 35-1016
Reazeme paralele de formă ondulată 18 piese. 35-1025
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022
Freză frontală şi de colţ de mare performanţă diam. 50 mm 42-2051
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Placă de bază prelucrată având 
caneluri în T pentru prinderea 
pieselor de prelucrat cu 
dimensiuni mari

Masa de alimentare cu reglaj continuu pe axele x cu alimentare 
rapidă este o componentă standard.  (Nr. art. 02-1111)

Poziţionare uşoară a pinolei la 
găurire cu ajutorul manetelor 
dispuse ergonomic, roată de mână 
cu scala pentru poziţionare corectă 
la frezare

Motor de acţionare de mare 
putere în 2 trepte cu o putere 
de acţionare de 1,1 / 1,5 kW.

Axul de alimentare 
este standard

Preț
Top

Cap de gaurit inclinabila 
de la -90° la +90°
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BF 45 HSV 
Vario

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de găurire ş i frezare
cu avans ax si actionare vario

•  Reglarea variabilă a turaţiei prin convertizorul de frecvenţă Delta cu derulare optimizată a momentului de rotaţie
• Siguranţă ridicată datorită apărătorii de protecţie reglabile pe înălţime conform standardului CE
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire etc.
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi jgheab pentru agentul de răcire
• În fabricaţie de serie cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
• Ghidaj coadă de rândunică pentru axa x şi z, ajustabil prin rigle pană
• Coloană de oţel stabilă şi rectificată, proiectată pentru solicitare ridicată
• În construcţie de serie cu avans automat al pinolei
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor

Date tehnice BF 45 HSV Vario

Capacitate de găurire în oţel 32 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Freză cap cuţit max. 80 mm
Consolă 280 mm
Turaţie ax, fără trepte 75 - 2750 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/rot
Mărimea mesei 730 x 210 mm
Mărimea canelurilor în T 14 mm
Distanţă ax / masă max. 640 mm
Distanţă ax / placa de bază max. 1190 mm
Traseu de proces (x / y) 495 / 200 mm
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 260 mm
Diametrul coloanei 115 mm
Placă de bază 365 x 375 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1070 x 800 x 2060 mm
Greutate cca. 362 kg
Nr. art. 02-1108

Accesorii standard:
• Mandrină rapidă  1 – 16 mm / B 16
• Dorn mandrină  MK 4 / B 16
• Arbore de tragere M 16
• Manşon reductor MK 4 / 3
• Dorn de frezare introdus prin presare combi  MK 4 / 27 mm
• Avans automat pinolă
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Afişaj digital al turaţiei
• Convertizor de frecvenţă
• Dispozitiv de filetare
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Scală de măsurare longitudinală
• Scule de operare

În fabricaţie de serie cu converti-
zor de frecvenţă de înaltă calitate

Avansul pinolei poate fi 
reglat alternativ la 0,10 / 
0,18 sau 0,26 mm/rot

Preselectare simplă a treptei de turaţie 
prin intermediul comutatorului selector 
de transmisie, reglarea turaţiei dorite prin 
intermediul potenţiometrului

Pompă agent de răcire de putere 
mare cuprinsă în completul de livrare

NOU

Cu afişaj digital 
pentru cursă pinolă

Axul de alimentare 
este standard

Cap transmisie 
pivotabil pentru 
utilizare 
universală.
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BF 45 HSV 
Vario

DAS ORIGINAL

Mașina de găurit și frezat BF 45 HSV Vario este potrivită pentru procese de 
găurire și frezare în plan orizontal, poziție verticală și înclinată. Datorita 
constructiei solide, atat alimentarea in serie a axului, indicarea cursei a axului 
digital cat si ajustarea vitezei fara trepte, fac ca acest model sa fie perfect pentru 
mestesugari si pentru magazinele de reparatii.

Accesorii optionale: Nr. art. exkl. MwSt.
Aparat de filetare MK 4, M3 - M12 24-1091 & 185,–
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020 & 247,–
Set mandrină freză ER 40, MK 4, 3-25 mm, 16-p. 26-1007 & 306,–
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 6 27-1000 & 294,–
Masă rotundă orizontală şi verticală RT 5 27-1033 & 155,–
Cap parţial semi universal BS-0 BS-0 27-1045 & 406,–
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001 & 83,–
Menghină maşină de precizie în două axe PTS 100 28-2033 & 209,–
Menghină cu prindere rapidă KV 125 28-2081 & 172,–
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086 & 337,–
Palpator muchii cu afişaj luminos SOE 20 S 32-1060 & 68,–
Aparat de centrare precizie 2D 32-1070 & 104,–
Aparat de reglare la zero 32-1085 & 81,–
Set de lere unghiulare de precizie din 10 piese. 35-1000 & 44,–
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020 & 175,–
Prismă unghiulară de precizie, reglabilă 0 - 60° 35-1016 & 69,–
Reazeme paralele de formă ondulată 18 piese. 35-1025 & 67,–
Burghie coadă conică Set B, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese 41-1051 & 99,–
Set freze degroşare, HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016 & 128,–
Set freză tijă, acoperit TiN 3-20 mm, 20-piese 42-1020 & 88,–
Casetă freză combi, acoperită TiN, 3 - 12 mm, 12 piese 42-1022 & 69,–
Freză frontală şi de colţ de mare performanţă diam. 50 mm 42-2051 & 159,–
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085 & 146,–
Avans automat masă frezare AL 450 D 53-1004 & 390,–
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206 & 34,–

Masă în cruce dimensionată mare având caneluri T şi jgheab cu agent de răcire. 
Reprezentare cu dispozitivul de avans opţional al mesei de frezare AL 450 D

Alezare cu cap de strunjire 
interioară  

Frezarea cu menghină cu 2 axe

Transmisie 
variabila

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

Preț
Top

Cap de gaurit inclinabila 
de la -90° la +90°

Picior maşină prelucrat pentru 
strângerea pieselor de prelucrat 
deosebit de înalte
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BF 35 DV

PROFESSIONAL

Maşina de găurire şi frezare  
cu indicator de poziţie 2-axe

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Reglarea variabilă a turaţiei prin convertizorul de frecvenţă cu traseu optimizat al momentului de rotaţie
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire etc.
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi, frezarea de teşituri etc.
• Productivitate crescută prin afişajul poziţiei în 2 axe (x şi y) inclus în fabricaţia de serie
• În fabricaţie de serie cu avans automat al pinolei 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
• Reglare rapidă a mesei în axele x şi y prin avansul automat al mesei cu mers rapid
• Accesorii cuprinzătoare cuprinse în completul de livrare
• În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
•  Reglarea înălţimii capului de frezarea prin intermediul unui motor de  

ridicare prin ghidaj coadă de rândunică ajustabil

Date tehnice BF 35 DV

Capacitate de găurire în oţel 35 mm
Filetare până la max. M22
Consolă 335 mm
Turaţie ax, fără trepte (2) 65 – 460 / 460 – 3250 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 165 mm
Avans pinolă 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/rot
Diametru pinolă 62 mm
Mărimea mesei / mărimea canelurilor în T 700 x 280 mm / 14 mm
Distanţă ax / masă 150 – 540 mm
Traseu de proces (x / y) 320 / 270 mm
Cap de frezare pivotabil - 50° până la +50°
Reglare cap de frezare pe înălţime 390 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1200 x 1450 x 2275 mm
Greutate cca. 760 kg
Nr. art. 02-1318XL

Avansul de găurire are loc la alegare 
manual sau prin intermediul 
cuplajului electromagnetic

Un afişaj digital al poziţiei în axele 
x şi y este cuprins în completul de 
livrare

Motorul de ridicare 
vine standard

Transmisie 
variabila

Ghidaj coadă de rândunică 
în axa y

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 8 27-1001
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese 14 mm M 12 28-1001
Set bucsa prindere ER 32, 2 - 20mm, 18 buc. 26-1023
Casetă freză TITAN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Freză frontală 75° diam. 80 mm 42-1085
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BF 35 DV

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina de găurire şi frezare BF 35 DV cu raportul său optim preţ-performanţă 
se evidenţiază în primul rând prin turaţia fără trepte pe lângă ajustarea înălţimii 
motorizată a capului de frezare şi avansul automat al pinolei. Maşina este adusă 
la un nivel suplimentar datorită completului de livrare cuprinzător şi a afişajului 
digital pe 2 axe.

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 2-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Avans automat pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Afişaj digital al turaţiei
• Convertizor de frecvenţă
• Motor de ridicare pentru capul de frezare
• Lubrifiere centralizată
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Manşon reductor MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1
• Dorn de frezare introdus prin presare MK 4/27 mm
• Bucsa prindere MK 4 / ER 32
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Aparat avans pentru axele x şi y inclusiv mers rapid

În fabricaţie de serie ajustarea înălţimii 
capului de frezare cu motorul de ridicare

Preselectare simplă a treptei de transmisie 
prin intermediul transmisiei intermediare, 
reglarea turaţiei dorite prin intermediul 
potenţiometrului

Masa de alimentare cu reglaj continuu 
pe axele x şi y şi cu alimentare rapidă 
este o componentă standard.

Masă în cruce dimensionată mare având 
caneluri T şi jgheab pentru agentul de răcire

Masa cu  avans automat 
seriata in axa x si y
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KF 60 

SEMIPROFESSIONAL

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Adaptor ISO 40/MK 3
• Adaptor ISO 40/B18
• Manşon reductor MK 3/2
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Avans automat masă frezare pentru axa x
• Avans automat masă frezare pentru axa y

Motor in 2 trepte

Date tehnice KF 60
Capacitate de găurire în oţel 35 mm
Capacitate de găurire în fontă 40 mm
Filetare până la max. M 16
Consolă 210 - 550 mm
Cap ax domeniu de pivotare 90°
Turatii ax (8) 115 - 1750 rot/min
Prindere ax ISO 40
Cursă pinolă 125 mm
Mărimea mesei 800 x 240 mm
Mărimea canelurilor T 16 mm
Masă pivotantă -45° până la +45°
Distanţă ax / masă 120 - 375 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 375 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 175 mm
Cursa certicala (z) 255 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,85 / 1,5 kW 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,1 / 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1300 x 1400 x 2100 mm
Greutate cca. 750 kg 
Nr. art. 02-1156XL

Preț
Top

• Reglare rapidă a mesei în axele x şi y prin avansul automat al mesei cu mers rapid
• Posibilităţi de aplicare multiple precum de ex. frezare de fante, frezare în plan, alezare prin strunjire etc.
• Domeniu extins de utilizare datorită mesei de frezare pivotabile de la -45° până la -45°
• Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în toate cele 3 axe cuprins în fabricaţia de serie
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de fineţe
• Precizie de concentricitate înaltă (≤ 0,015) a pinolei prin rulment de precizie
• Masă de lucru mare, masivă, cu suprafaţă prelucrată precis
• Accesorii cuprinzătoare cuprinse în completul de livrare

Siguranţă ridicată datorită 
pro-tecţie alimentară 
reglabilă pe înălţime cu 
microîntrerupător

Operarea simplă a elementelor 
de comutare pentru schimbare 
turaţiei

În fabricaţie de serie cu avans automat al mesei de frezare în 
axa x şi y

Maşina de găurire şi frezare 
cu afisaj digital
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KF 60

Dispunere centrală a elementelor 
electrice la capul de frezare

Mâner stea dimensionat mare 
pentru o simplă poziţionare a 
pinolei la găurire, roată de 
mână cu scală pentru 
poziţionare exactă la frezare

Afişaj digital livrabil în toate cele 3 axe

 Motorul puternic asigura rezultate  
optime de lucru. Selectarea vitezei  
dorite sa face prin maneta ambreiajului

Masa cu  avans automat 
seriata in axa x si y

Standard:
masă pivotantă

NOU
Disponibil inclusiv cu 

afişaj digital în 3-axe cu 
ecran tip display LCD

Maşina de găurit şi frezat KF 60 este echipată în fabricaţie de serie cu avansuri în 
axele x şi y. Datorită braţului superior translatabil şi pivotabil se pot efectua optim 
cele mai diverse lucrări şi în consecinţă este maşina ideală pentru tâmplarii de 
modelărie, meşteşugari şi ateliere de reparaţii.

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 8 27-1001
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-p. 26-1011
Dispozitive strângere sculă 58 p., 16 mm, M 14 28-1002
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină cu prindere rapidă KV 150 28-2082
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086

Accesorii optionale: Nr. art.
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Tije de prindere pentru cap de strunjire ISO 40 25-1011
Freza frontala 75° - diam. 80 mm 42-1085
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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UWF 80 E

• Posibilităţi multiple de aplicaţii datorită axului orizontal respectiv vertical
• Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de fineţe
• Masă de frezare pivotantă dreapta - stânga 45°
• Precizie de concentricitate înaltă prin rulment cu bile conice (≤0,015 mm)
• Reglare confortabilă a turaţiei axului de frezare
• Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
• Suprafaţă de prindere masă 1000 x 240 mm
• Avans automat masă în axa x şi y inclusiv mers rapid
• Frezare: poziţionare pinolă prin roata de mână
• Găurire: aşezare pinolă prin mânerul stea
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor
• Ghidaj coadă de rândunică a capului transmisiei
• Masă în cruce cu suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T

Maşina de frezare 
universală

 Standard cu dispozitiv de avans cu  
comanda continua pentru axa y

 Numeroase posibilitati de aplicare  
datorita axului orizontal

 Masina se livreaza cu avans longitudinal masa  
cu functia de miscare rapida

Include contralager si dorn lung de frezare, 
pentru operatiuni in pozitie orizontala

 Optional: cutit pt. aschiere interioara diam. 
75 mm si Menghină cu prindere rapidă FJ 125

Reglajul simplu si rapid al turatiei

 Cresterea productivitatii cu 50%  
dataorita afisajului digital  

pentru cele 3 axe

Date tehnice UWF 80 E

Mărimea mesei 1000 x 240 mm 
Prindere ax ISO 40 
Turatii ax vertical (8) 115 - 1750 rot/min 
Turatii ax orizontal (9) 60 - 1350 rot/min 
Cursă pinolă 125 mm 
Cursă de deplasare longitudinală (x) 590 mm 
Cursă de deplasare transversală (y) 180 mm 
Cursă de deplasare verticală (z) 320 mm 
Distanţă ax / masă 0 - 375 mm 
Consolă 230 - 685 mm 
Masă pivotantă -45° până la +45°
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Domeniu avans, longitudinal (8) 32 - 700 mm/min 
Mărimea canelurilor T 16 mm 
Putere motor vertical 0,85 / 1,5 kW 
Putere motor orizontal 1,5 kW 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1500 x 1430 x 2100 mm 
Greutate cca. 980 kg
Nr. art. 02-1211BXL

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-piese 26-1011
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 8 27-1001
Dispozitive strângere sculă 58 p., 16 mm, M 14 28-1002
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Burghie spiralate, HSS, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese, seria B 41-1051
Sabot maşină NE 120 53-2011
Freza frontala 75° - diam. 80 mm 42-1085
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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UWF 80 E

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Lampă maşină LED
• Adaptor ISO 40/MK 3
• Adaptor ISO 40/B 18
• Manşon reductor MK 3/2
• Echipament agent de răcire
• Avans automat masă frezare pentru axa x
• Avans automat masă frezare pentru axa y
• Dorn de frezare lung ISO40/27 mm
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
• Contralagăr orizontal

Maşina de frezare universală UWF 80 E robustă este adecvată pentru 
producţia pieselor unicat şi seriilor mici datorită combinaţiei dintre 
axul orizontal şi vertical. Datorită suprafeţei de prindere a mesei de 
1000 x 240 mm pot fi prelucrate şi piese mai mari.

Elemente prietenoase de control 
la capul de viteze.

Reglajul pinolei, cu mers usor,  
se face prin manerul in stea

 Motorul puternic asigura rezultate  
optime de lucru. Selectarea vitezei  
dorite sa face prin maneta ambreiajului

Masa  
1000 x 240 mm

Componente electronice 
Schneider Electric

Masa cu  avans automat 
seriata in axa x si y

Preț
Top

Masă pivotantă 
standard

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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UWF 80 E 
Vario

Maşina de găurire şi 
frezare cu actionare vario

Date tehnice UWF 80 E Vario

Mărimea mesei 1000 x 240 mm 
Prindere ax ISO 40 
Turatii ax vertical 75 - 600 / 250 - 2000 rot/min
Turatii ax orizontal (9) 60 - 1350 rot/min 
Cursă pinolă 125 mm 
Cursă de deplasare longitudinală (x) 590 mm 
Cursă de deplasare transversală (y) 175 mm 
Cursă de deplasare verticală (z) 320 mm 
Distanţă ax / masă 55 - 375 mm 
Consolă 225 - 650 mm 
Masă pivotantă -45° până la +45°
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Domeniu avans, longitudinal (8) 32 - 700 mm/min 
Mărimea canelurilor T 16 mm 
Putere motor vertical 2,2 kW 
Putere motor orizontal 1,5 kW 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1600 x 1500 x 2100 mm 
Greutate cca. 1010 kg
Nr. art. 02-1212BXL

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Convertizor de frecvenţă
• Avans automat masă frezare pentru axa x
• Avans automat masă frezare pentru axa y
• Adaptor ISO 40/MK 3
• Adaptor ISO 40/B 18
• Manşon reductor MK 3/2
• Dorn de frezare lung ISO40 / 27 mm
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
• Contralagăr orizontal

•  Reglarea variabilă a turaţiei (ax vertical) prin convertizorul de frecvenţă  
Delta cu derulare optimizată a momentului de rotaţie

• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi, frezarea de teşituri etc.
• Posibilităţi de aplicare multiple: frezare de fante, alezare prin strunjire
• Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în cele 3 axe
• Reglare rapidă a mesei în axele x şi y prin avansul automat al mesei cu mers rapid
• Domeniu extins de utilizare datorită mesei de frezare pivotabile de la -45° până la -45°
• Precizie de concentricitate înaltă (≤ 0,015) a pinolei prin rulment de precizie
• Motor de antrenare silenţios şi puternic având convertizor de frecvenţă
• Masă în cruce dimensionată mare (1000 x 240 mm) având caneluri T

Pot fi efectuate lucrări de găurire şi 
frezare în nivel orizontal, vertical şi 
înclinat datorită capului de transmisie 
poziţionabil înclinat

Masă de frezare pivotabilă de la -45° până 
la +45°

În fabricaţie de serie cu avans 
automat al mesei de frezare 

în axa y

Componente electronice 
Schneider Electric

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Preț
Top
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UWF 80 E
Vario

EXKLUSIV

SEMIPROFESSIONAL

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 26-1011
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 8 27-1001
Dispozitive strângere sculă 58 p., 16 mm, M 14 28-1002
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020

Accesorii optionale: Nr. art.
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p. 42-1016
Burghie elicoidale HSS, MK 2 / 3, 9-p., 14,5-30 mm, Tin, set B 41-1051
Sabot maşină NE 120 53-2011
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Maşina de frezare universală UWF 80 E Vario este echipată în fabricaţie de 
serie cu o reglare variabilă a turaţiei axului vertical pentru o setare optimă a 
vitezei de tăiere. Datorită confortului mare pentru operator acest model este 
adecvat în mod special pentru utilizatori profesionişti, în ateliere de reparaţii 
şi în domeniul de instruire.

Preselectare simplă a treptei de transmisie prin 
intermediul transmisiei intermediare, reglarea 
turaţiei prin intermediul potenţiometrului

Ajustarea pinolei prin intermediul 
manetei, ajustare de fineţe prin 
intermediul roţii de mână

Masa cu  avans automat 
seriata in axa x si y

Masă 
1000 x 240 mm

Actionare vario 
pentru ax-ul 

vertical

Panou suspendat ataşat vizibil. Afişaj digital 
al poziţiei este cuprins în completul de 
livrare în fabricaţie de serie

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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UWF 90

EXKLUSIV

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

• Stativ maşină în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• În fabricaţie de serie cu avans automat al mesei în axa x şi y şi funcţie de mers rapid
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• Ghidaj coadă de rândunică în toate cele 3 axe ajustabil prin rigle pană
• Motor de poziţionare pentru axa z cuprins în completul de livrare
• Domeniu mare de turaţii şi avans
• Adecvat optim pentru serii unicat şi mici
• Precizie de concentricitate înaltă prin rulment cu bile conice
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor

Maşina de frezare universală 
cu afisaj digital

Pentru frezele în poziţie orizontală cu contralagăr 
şi dorn de frezare lung în fabricaţie de serie

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Avans automat masă în axa x şi y
• Motor de poziţionare în axa z
• Adaptor ISO 40/B 18, ISO 40/MK 3
• Manşon reductor MK 3/2
• Dorn de frezare lung 27 mm
• Contralagăr orizontal
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
• Scule de operare

 Elemente de control pentru reglarea  
turatiei sunt usor de manevrat

Capul de frezare rotativ 
si inclinabil oferă o 

versatilitate ridicată. 
Dispozitivul de prindere 

pneumatic este un 
instrument disponibil 

opțional.

Date tehnice UWF 90

Mărimea mesei 1120 x 280 mm
Prindere ax ISO 40 
Turatii ax vertical (8) 115 - 1750 rot/min 
Turatii ax orizontal (12) 40 - 1300 rot/min 
Cursă pinolă 125 mm 
Cursă de deplasare longitudinală (x) 610 mm *
Cursă de deplasare transversală (y) 240 mm 
Cursă de deplasare verticală (z) 300 mm 
Distanţă ax / masă 35 - 350 mm
Consolă 170 - 750 mm 
Masă pivotantă -45° până la +45°
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Domeniu avans longitudinal (8) 32 - 700 mm/min
Mers rapid axa z 660 mm/min
Mărimea canelurilor T 14 mm 
Putere motor vertical 0,85 / 1,5 kW 
Putere motor orizontal 2,2 kW 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1750 x 1500 x 2200 mm
Greutate cca. 1350 kg 
UWF 90 02-1227XL
UWF 90 (cu sistem de prindere pneumatica) 02-1228XL

* manual
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UWF 90

PROFESSIONAL

Motor de poziţionare pentru 
reglarea înălţimii (axa z) 
a mesei

Maşina de frezare universală UWF 90 este echipată în fabricaţie de serie cu 
avansuri în axele x şi y. Cursa mesei (axa z) se realizează confortabil prin 
intermediul motorului de poziţionare. Prin multiplele posibilităţi de aplicaţie 
şi completul cuprinzător de livrare, maşina este optimă pentru atelierele 
mecanice, întreprinderile de reparaţii, construcţia de maşini, ...

În fabricaţie de serie cu afişaj de 
poziţie digital în toate 3 axele

Inclusiv avans fără trepte 
pentru axa y

În fabricaţie de serie cu schimbător 
al treptelor transmisiei axului 
orizontal confortabil pentru operator

Componente electronice 
Siemens

Optional
Instrument pneumatic 

- clema

Optional cu convertor de frecventa 
cu comanda variabila in axa z

Masa inclinabila 
vine standard

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Set scule de fixare 58-piese 14 mm, M 12 28-1001
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020

Accesorii optionale: Nr. art.
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-p. 26-1011
Burghie spiralate, HSS, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese, seria B 41-1051
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Convertizor de frecvenţă pentru avansul fără trepte a axei z* 53-1020
Sabot maşină NE 120 53-2011

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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UWF 95 N

DAS ORIGINAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

• Avans automat al mesei (8 trepte) în toate axele cu funcţie de mers rapid
• Masă în cruce dimensionată mare (1325 x 320 mm) având caneluri T
• Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în 3 axe cuprins în fabricaţia de serie
• Domeniu de utilizare extins datorită axului orizontal suplimentar
• Avans automat pinolă (0,08 - 0,25 mm/rot)cuprins în completul de livrare
• Accesorii cuprinzătoare cuprinse în completul de livrare
• Ghidaj dreptunghiular masiv în axele y şi z
• Stativ greu maşină din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Dispozitiv de funcţionare dreapta-stânga pentru tăierea filetelor
•  Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie  

rectificate, ce rulează în baie de ulei

Maşina de frezare 
universală  cu afisaj digital

Ghidajul dreptunghiular dimensionat mare 
în axele y şi z asigură o stabilitate crescută

Pentru frezele în poziţie orizontală cu contralagăr 
şi dorn de frezare lung în fabricaţie de serie.

Date tehnice UWF 95 N
Mărimea mesei 1325 x 320 mm
Prindere ax ISO 40
Turatii ax vertical (8) 90 - 2000 rot/min
Turatii ax orizontal (12) 40 - 1300 rot/min
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă 0,08 / 0,15 / 0,25 mm/rot
Cursa axele x / y / z 1000 / 290 / 400 mm
Consolă 150 - 770 mm
Masă pivotantă -45° până la +45°
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Distanţă ax / masă 120 - 520 mm
Domeniu avans longitudinal (8) 22 - 420 mm/min
Domeniu avans transversal (8) 22 - 393 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 6 -112 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1290 / 1208 / 513 mm/min
Mărimea canelurilor T 14 mm
Putere motor vertical 2,2 kW
Putere motor orizontal 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2030 x 1960 x 2400 mm
Greutate cca. 2175 kg
Nr. art. 02-1246XL

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 

Masă pivotantă 
standard
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UWF 95 N 

PROFESSIONAL

Componente electronice 
Schneider Electric

Maşina de frezare universală UWF 95 N - o dezvoltare a apreciatei UWF 90 - oferă 
un domeniu extins de utilizare prin suprafaţa mărită de prindere a mesei precum 
şi un confort înalt de operare prin avansul de găurire automat. Acest model oferă 
suplimentar o cursă de deplasare în axa x de 1000 mm precum şi o blocare 
pneumatică a sculei.

Panou electric montat vizibil. 
Afişaj digital al poziţiei este 
cuprins în completul de livrare 
în fabricaţie de serie

Maşina este echipată în construcţie 
de serie cu avans automat al pinolei
(0,08 / 0,15 / 0,25 mm/rot).

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H  

cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Contralagăr orizontal
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
• Dorn de frezare lung ISO 40/27 mm, ISO 40/40 mm
• Adaptor ISO 40/MK 4, ISO 40/MK 3, ISO 40/MK 2
• Echipament agent de răcire
• Blocare pneumatică a sculei (DIN 2080)
• Lampă maşină LED

Prin avansul masei cu funcţie de mers 
rapid în toate cele 3 axe existent în 
fabricaţia de serie sunt reduşi timpii 
auxiliari în mod substanţial

Inclusiv
Instrument pneumatic 

- clema

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghină cu prindere rapidă de inalta presiune PHV 160 28-2121
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Set scule de fixare 58-piese 14 mm, M 12 28-1001
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020

Accesorii optionale: Nr. art.
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6-25 mm 42-1016
Burghie, HSS, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-p., seria B 41-1051
Freza frontala 75° - diam. 80 mm 42-1085
Sabot maşină NE 120 53-2011
Set mandrină  freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-piese 26-1011
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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UWF 95 N 
Vario

PROFESSIONAL

Maşina de frezare 
universală  cu actionare vario

Date tehnice UWF 95 N Vario
Mărimea mesei 1325 x 320 mm
Prindere ax ISO 40
Turaţie ax vertical, fără trepte 110 - 475 / 460 - 2000 rot/min
Turaţie ax orizontal (12) 40 - 1300 rot/min
Cursă pinolă 120 mm
Avans pinolă 0,08 / 0,15 / 0,25 mm/rot
Traseu de proces (x / y / z) 1000 / 290 / 400 mm
Consolă 150 - 770 mm
Masă pivotantă -45° până la +45°
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Distanţă ax / masă 120 - 520 mm
Domeniu avans longitudinal (8) 22 - 420 mm/min
Domeniu avans transversal (8) 22 - 393 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 6 - 112 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1290 / 1208 / 513 mm/min
Mărimea canelurilor T 14 mm
Putere motor vertical 2,2 kW
Puterea motorului orizontal 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2030 x 1960 x 2400 mm
Greutate cca. 2075 kg
Nr. art. 02-1247XL

•  Reglarea variabilă a turaţiei (ax vertical) prin convertizorul de frecvenţă Siemens cu derulare optimizată  
a momentului de rotaţie şi turaţia aproape constantă în sarcină

•  Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor,...
•  Schimbare confortabilă a sculelor de frezare prin blocarea pneumatică a sculei
•  Reglare rapidă a mesei în toate axele prin avansul automat al mesei cu funcţia de mers rapid
•  Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
•  Deplasarea axei x a mesei se realizează la partea frontală
•  Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în toate cele 3 axe cuprins în fabricaţia de serie
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă a turaţiilor  

axului şi avansurilor liber selectabile

Ghidaje plane dimensionate mare garantează 
stabilitatea la încărcare de frezare crescută, 
masa de frezare pivotabilă de la -45° până la +45°

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Contralagăr orizontal
• Convertizor de frecvenţă
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
•  Adaptor ISO 40/MK 4, ISO 40/MK 3,  

ISO 40/MK 2, ISO 40/B18
• Dorn de frezare lung ISO 40/27 mm, ISO 40/40 mm
• Blocare pneumatică a sculei (DIN 2080)
• Scule de operare

Posibilităţi extinse de aplicaţii datorită axului orizontal, 
reglarea turaţie are loc prin intermediul 
schimbătorului de trepte al transmisiei

Masă   
1325 x 320 mm

Deplasarea mesei în toate axele 
se realizează prin 8 avansuri 

liber selectabile inclusiv 
funcţia de mers rapid

Inventorul de 
frecventa Siemens 

este inclus
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UWF 95 N 
Vario

DAS ORIGINAL

Incl. Instrument 
pneumatic de prindere 

(DIN 2080)

Maşina de frezare universală UWF 95 N Vario a fost concepută special pentru 
producerea rentabilă a pieselor unicat şi a seriilor mici de precizie ridicată. 
Datorită confortului crescut în operare acest model este adecvat pentru 
construcţia de maşini, construcţia de instalaţii, producţia şi execuţia pieselor 
unicat. Acest model este dotat în plus cu o reglare variabilă a turaţiei pentru 
axul vertical pentru o setare optimă a vitezei de tăiere.

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 

Componente electronice 
Schneider Electric

Actionare vario 
pentru ax-ul vertical

Cap de frezare rotativ şi 
pivotabil pentru utilizarea 
universală, blocare 
pneumatică a piesei în 
fabricaţia de serie

Poziţionarea pinolei are loc la 
alegere manual sau prin intermediul 
avansului automat al pinolei (0,08 / 
0,15 / 0,25 mm/ rot)

Panou suspendat ataşat vizibil. 
Afişaj digital al poziţiei este cuprins 
în completul de livrare în fabricaţie 
de serie

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020

Accesorii optionale: Nr. art.
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Freze degroşare cu HSS, TiN, 6 - 25 mm, 10-piese 42-1016
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9-piese., 14,5 - 30 mm, Tin, set B 41-1051
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Sabot maşină NE 120 53-2011
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-p. 26-1011
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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MFM-Super

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Optional
Instrument pneumatic 

- clema

NOU

• Cap de frezare utilizabil universal rotativ, pivotabil şi basculabil
• Căi de ghidare durificate şi rectificate în toate axele
• În fabricaţie de serie cu 3 avansuri automate ale pinolei
• Masă de lucru cu suprafaţă mare de prindere, suprafaţă durificată şi rectificată
• Turaţie ax reglabilă fără trepte cu frână mecanică pe ax
• Pinolă cromată dur cu opritor de adâncime -micrometru
• Dispozitiv agent de răcire de mare putere cu picior stativ integrat.

Maşina de frezare  multi-
functionala cu afisaj digital

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Aparat avans pentru axa x, y şi z
• Lubrifiere centralizată electrică
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Baie de agent de răcire

Dotat cu alimentare continuua in  axa x, y şi z

Capul de frezat  poate fi 
pornit, înclinat și rotit 
făcându-l extrem de 
versatil.

Ghidaj dreptunghiular în axa y

Date tehnice MFM 230 Super MFM 250 Super

Mărimea mesei 1245 x 230 mm 1370 x 254 mm
Prindere ax ISO 40 ISO 40
Turaţie ax, fără trepte 60 - 4200 rot/min 60 - 4200 rot/min
Avans pinolă 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/rot. 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/rot.
Cursă pinolă 125 mm 125 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 690 mm 800 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 315 mm 410 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 310 mm 330 mm
Consolă 135 - 485 mm 70 - 540 mm
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90° -90° până la +90°
Basculare ax -45° până la +45° -45° până la +45°
Distanţă ax / masă 45 - 355 mm 80 - 360 mm
Mărimea canelurilor T 16 mm 16 mm
Putere motor 2,2 kW 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1700 x 1750 x 2120 mm 1800 x 2000 x 2240 mm
Greutate cca. 1023 kg 1255 kg
Nr. art. 02-1091 02-1092

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 
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MFM-Super

PROFESSIONAL

Transmisie 
variabila

Datorită multitudinii posibilităţilor de reglare a capului de frezare a maşinii 
robuste de frezare multifuncţionale acest model este adecvat optim pentru 
lucrări de găurire şi frezare în cadrul producţiei de piese unicat, reparaţiilor 
şi în domeniului de instruire pentru piesele de prelucrat uşoare până la 
semigrele.

Cap ax pivotabil de la -90° până la -90° pentru 
cele mai vaste teme de prelucrare

Prin afişajul digital al poziţiei se 
obţine o creştere a productivităţii 

de până la 50%.

Lubrifiere centralizată electrică 
cuprinsă în completul de livrare

NOU

Accesorii optionale: Nr. art.
Dispozitive strângere sculă 58 p., 16 mm, M 14 28-1002
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Blocare pneumatică a sculei PD-150 / ISO 40 53-1000A
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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MFM 360
Servo

Maşina de frezare  multi-
functionala cu afisaj digital

• Ghidajele durificate şi rectificate cu precizie garantează o precizie de lucru ridicată
• În fabricaţie de serie cu mers rapid în axele x, y şi z pentru reducerea timpilor auxiliari
• Pupitru de operare pivotabil cu întrerupătoare dispuse ergonomic
• Domeniu de utilizare extins datorită axului orizontal în fabricaţia de serie
• Avansuri eşalonate cu fineţe la toate axele acţionate prin intermediul servomotorului
• Stativ maşină în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• Afişaj digital al poziţiei în axele x, y şi z este cuprins în completul de livrare
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă a  

turaţiilor axului şi avansurilor liber selectabile

Date tehnice MFM 360 Servo

Mărimea mesei 1600 x 360 mm
Prindere ax orizontală ISO 50
Prindere ax vertical ISO 40
Turaţie ax orizontal (12) 60 - 1800 rot/min
Turaţie ax vertical (20) 60 - 4660 rot/min
Avans pinolă 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/rot.
Cursă pinolă 140 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 1300 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 300 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm
Distanţă ax / masă orizontală 15 - 415 mm
Distanţă ax / masă verticală 180 - 580 mm
Consolă 130 - 720 mm
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Masă pivotantă -45° până la +45°

Date tehnice MFM 360 Servo

Braţ superior-domeniu de pivotare -20° până la +20°
Greutatea max. piesă de prelucrat 300 kg
Domeniu avans longitudinal (8) 30 - 750 mm/min
Domeniu avans transversal (8) 20 - 500 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 15 - 375 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1200 / 800 / 600 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă între ele) 3 / 18 mm / 80 mm
Puterea motorului orizontal 5,5 kW
Putere motor vertical 5,5 kW
Servomotor (moment de rotaţie / putere) 10 Nm / 1,5 kW
Putere pompă agent de răcire 90 W
Debit pompă agent de răcire 25 l/min
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2530 x 2200 x 2560 mm
Greutate cca. 2545 kg
Nr. art. 02-1297XL

Masă de frezare pivotabilă de la -45° până la +45°, roată 
manuală pentru reglarea axei x la partea frontală a maşinii

1. Pârghie selectoare pentru sensul avansului
2. pârghie selectoare pentru axă de avans

1

2

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Masă  
1600 x 360 mm

Incl. Instrument 
pneumatic de prindere 

(DIN 2080)
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MFM 360
Servo

EXKLUSIV

PROFESSIONAL

Acest model este o maşină universală de frezare foarte stabilă cu braţ 
superior translatabil şi suprafaţa mare de prindere a mesei. Ghidajele 
dimensionate mari în toate axele garantează în cea mai mare măsură 
stabilitate şi precizie chiar şi la încărcări ridicate ale mesei. Caracteristici 
deosebite ale acestui model sunt mersul rapid şi cele 8 avansuri în toate 
axele, acţionate printr-un servomotor.

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 24
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Contralagăr-orizontal
• Baie de agent de răcire
• Avans pentru axa x, y şi z
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
• Dorn de frezare lung ISO 50/27 mm, ISO 50/32 mm
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 40 / 32 mm
• Manşon reductor ISO 50 / MK 4
• Lubrifiere centralizată pentru axa x şi y
• Blocare pneumatică a sculei (DIN 2080)
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină din două piese MS 160 28-1020
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghina hidr. a maşinii VH 150 cu disc rotativ 28-2090
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-p. 26-1011
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Freză frontală 75° - diam. 125 mm 42-1087
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, în canistră de 5 l 54-1206

Cap ax pivotabil de la -90° până la -90° 
pentru cele mai vaste teme de prelucrare.

Reglarea rapidă şi 
simplă a vitezei dorite 

a avansului direct la 
panoul de operare

Componente electronice 
Schneider Electric

x: 1300 mm

Parcurge

y: 300 mm

z: 400 mm

Maşina este echipată în 
construcţie de serie cu avans 
automat al pinolei (0,04 / 0,08 / 
0,15 mm/rot)
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UWF 110

PROFESSIONAL

• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei 
• Afişaj digital al poziţiei în axele x, y şi z este cuprins în completul de livrare
• Cap de frezare universal, reglabil pentru toate poziţii unghiulare.
• Pupitru de operare pivotabil cu întrerupătoare dispuse ergonomic
• Stativ greu maşină din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Ghidaj coadă de rândunică în toate cele 3 axe ajustabil prin rigle pană
• Motor de poziţionare pentru axa z cuprins în completul de livrare
• În fabricaţie de serie cu avans automat al mesei de frezare în axa x şi y.
• Masă în cruce cu suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T

Maşina de frezare universală 
cu afisaj digital

Accesorii standard:
•   Indicator de pozitie 3-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Lubrifiere centralizată
• Contralagăr
• Dorn de frezare lung 32 mm
• Avans pentru axa x şi y
• Motor de poziţionare pentru axa z
• Baie de agent de răcire
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Scule de operare

Operarea simplă a elementelor de 
comutare pentru schimbare turaţiei

Pentru frezele în poziţie orizontală cu contralagăr şi dorn 
de frezare lung în fabricaţie de serie

În construcţie de serie cu avans în 9 trepte 
în axele x şi y

Bratul mobil 
parcurge 500 mm

Componente electronice 
Schneider Electric

Date tehnice UWF 110

Mărimea mesei 1270 x 260 mm 
Mărimea canelurilor T 14 mm
Prindere ax ISO 40 
Turatii ax 45 - 1660 rot/min 
Trepte 11
Cap de frezare pivotabil 360°
Cursă de deplasare longitudinală (x) 750 mm 
Cursă de deplasare transversală (y) 250 mm 
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm 
Distanţă ax / masă 175 - 520 mm
Consolă 0 - 550 mm 
Avans longitudinal / transversal (9) 24 - 402 mm/min 
Miscare rapida axa z 660 mm/min
Putere motor 2,2 kW 
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1715 x 1470 x 1660 mm 
Greutate cca. 1400 kg
Nr. art. 02-1267XL
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UWF 110

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Cap de frezare universal reglabil pentru cele 
mai diverse poziţii unghiulare

Inclusiv motor de poziţionare pentru 
masa de frezare în axa z

Cititor digitală pe toate cele trei axe pentru 
a scurta timpii de producere

Maşina de frezare universală UWF 110 se pretează pentru executarea 
de lucrări de frezare de dificultate uşoară până la medie. Datorită marii 
diversităţi şi conversiei simple ea poate fi utilizată cu succes în ateliere 
pentru prelucrarea seriilor mici şi mijlocii.

Optional
Frecventa invertorului 

continua pentru 
alimentea - z

x: 750 mm

Parcurge

y: 250 mm

z: 400 mm

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină cu prindere rapidă de inalta presiune PHV 130 28-2120
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-p. 26-1011
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Set scule de fixare 58-piese 14 mm, M 12 28-1001
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Burghie spiralate, HSS, MK 2/3, 14,5-30 mm, 9-piese, seria B 41-1051
Freză frontală 75° diam. 80 mm / B 27 mm 42-1085
Sabot maşină NE 120 53-2011
Convertor frecventa pentru avans continuu axa y* 53-1020
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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UWF 150UWF 150Maşina de frezare universală 
cu afisaj digital

• În fabricaţie de serie dotat cu 8 avansuri automate în toate cele 3 axe
• Arbore orizontal pentru domeniu de utilizare extins
• Pupitru de operare pivotabil cu întrerupătoare dispuse ergonomic
• Deplasarea axei x a mesei se realizează la partea frontală
•  Silenţiozitate ridicată datorită roţilor dinţate, ce rulează în baie de ulei
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• În fabricaţie de serie cu indicator de poziţie în 3 axe
• Stativ maşină în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Stabilitate ridicată prin ghidajele dreptunghiulare în axele y şi z

Schimbătorul treptelor 
transmisiei montat logic şi 
vizibil pentru reglarea turaţiei

Prin avansul masei cu funcţie de mers 
rapid în toate cele 3 axe existent în 
fabricaţia de serie sunt reduşi timpii 
auxiliari în mod substanţial

Cap de frezare universal, cu 2 axe de 
rotaţie, reglabil pentru toate poziţiile 
unghiulare

Ghidaje plane dimensionate 
mare garantează stabilitatea 

la încărcare de frezare 
crescută, masa de frezare 

pivotabilă de la -45° 
până la +45°

x: 1300 mm

Parcurge

y: 280 mm

z: 390 mm

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Componente electronice 
Schneider Electric

Date tehnice UWF 150

Mărimea mesei 1650 x 360 mm
Prindere ax - orizontal ISO 50
Prindere ax - vertical ISO 50
Turatii ax - orizontal (12) 58 - 1800 rot/min
Turatii ax - vertical (12) 60 - 1750 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 1350 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 290 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 390 mm
Distanţă ax / masă 160 - 550 mm
Consolă 230 - 900 mm
Masă pivotantă -45° până la +45°
Avans longitudinal / transversal (8) 22 - 420 / (8) 22 - 393 mm/min
Avans vertical (8) 6 - 112 mm/min
Miscare rapida axa x, y, z 1290  / 1208  / 513 mm/min
Mărimea canelurilor T 14 mm
Putere motor orizontal 4,0 kW
Putere motor vertical 4,0 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2250 x 2000 x 1995 mm
Greutate cca. 2250 kg
Nr. art. 02-1280XL

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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UWF 150

PROFESSIONAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Modelul UWF 150 este o maşină universală de frezare foarte stabil construită 
cu braţ superior translatabil şi suprafaţa mare de prindere a mesei. Ghidajele 
dimensionate mari în toate axele garantează în cea mai mare măsură stabilitate 
şi precizie chiar şi la încărcări ridicate ale mesei.

Accesorii standard:
•   Indicator de pozitie 3-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 24
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Contralagăr-orizontal
• Baie de agent de răcire
• Scule de operare
• Dispozitiv universal de protecţie
• Dorn de frezare lung ISO 50/27 mm, ISO 50/32 mm
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 50/32 mm
• Lubrifiere centralizată pentru axa x, y şi z
• Avans pentru axa x, y şi z

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 

Pentru lucrările de frezare orizontale cu contralagăr 
şi dorn de frezare lung în fabricaţie de serie

Masă  
1650 x 360 mm

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghina hidr. a maşinii VH 150 cu disc rotativ 28-2090
Menghină cu prindere rapidă de inalta presiune PHV 160 28-2121
Set mandrină freză ER 40, ISO 50, 3 - 25 mm, 16-piese 26-1012
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Set scule de fixare 58-piese, 14 mm, M 12 28-1001
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Freza frontala 75° - diam. 125 mm 42-1087
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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UWF 110
Servo

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina de frezare universală 
cu afisaj digital

Date tehnice UWF 110 Servo

Mărimea mesei 1270 x 300 mm
Prindere ax ISO 40 mm
Turaţie ax (11) 45 - 1660 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 720 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 280 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm
Distanţă ax / masă 60 - 460 mm
Consolă 95 - 575 mm
Masă pivotantă -45° până la  + 45°
Greutatea max. piesă de prelucrat 250 kg
Domeniu avans longitudinal / transversal (8) 30 - 830 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 23 - 625 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1000 / 1000 / 750 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 3 / 14 mm / 80 mm
Motor principal 3,0 kW
Servomotor (moment de rotaţie / putere) 10 Nm / 1,5 kW
Putere pompă agent de răcire 60 W
Debit pompă agent de răcire 12 l/min
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1740 x 1860 x 1900 mm
Greutate cca. 1350 kg
Nr. art. 02-1282XL

• Ghidajul dreptunghiular dimensionat mare în axele y şi z asigură o stabilitate crescută
• 8 avansuri automate şi mers rapid în toate axele, antrenate de către servomotor
• Cap de frezare universal „Huron“, reglabil pentru toate poziţiile unghiulare
• Pupitru de operare pivotabil cu întrerupătoare dispuse ergonomic
• Stativ greu maşină din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
• Braţ superior având cutie de viteze manuală ataşată vizibil pentru turaţia axului
• Afişaj digital al poziţiei în axele x, y şi z este cuprins în completul de livrare
• Masă în cruce cu suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M16
• Lampă maşină LED
• Avans pentru axa x, y şi z
• Echipament agent de răcire
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 40 / 27 mm
• Dorn de frezare lung ISO 40 / 27 mm
• Contralagăr
• Baie de agent de răcire
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Lubrifiere centralizată pentru axa x, y şi z
• Scule de operare

Pentru frezele în poziţie orizontală cu 
contralagăr şi dorn de frezare lung în 
fabricaţie de serie

Operarea simplă a elementelor de 
comutare pentru schimbare turaţiei

Componente electronice 
Schneider Electric

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 

Bratul mobil 
parcurge 480 mm
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UWF 110 
Servo

PROFESSIONAL

Maşina de frezare universală UWF 110 se pretează pentru executarea de 
lucrări de frezare de dificultate uşoară până la medie. Datorită marii diversităţi şi 
conversiei simple ea poate fi utilizată cu succes în ateliere pentru prelucrarea 
seriilor mici şi mijlocii. Caracteristici speciale ale acestei maşinii sunt masa de 
lucru pivotabilă, ghidajul plan în axele y şi z şi acţionarea servo pentru avansuri şi 
mers rapid în toate axele.

Ghidaje plane dimensionate mare garantează stabilitatea 
la încărcare de frezare crescută, masa de frezare 
pivotabilă de la -45° până la +45°

Lubrifiere centralizată 
pentru axa x, y şi z cuprinsă 

în completul de livrare

Reglarea rapidă şi simplă a vitezei dorite 
a avansului direct la panoul de operare

Cap de frezare universal 
reglabil pentru diferite 
poziţii unghiulare

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină presiune înaltă PHV 130 28-2120
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-piese 26-1011
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije, acoperit TiN, 6-25 mm, 10-p. 42-1016
Casetă burghie conice Set B, MK 2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-piese 41-1051
Freză frontală 75° diam. 80 mm 42-1085
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, în canistră de 5 l 54-1206

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°
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UWF 130
Servo

 

Maşina de frezare universală 
cu afisaj digital

•  În construcţie de serie cu servomotor pentru avansuri şi mers rapid în axele x, y şi z 
• Deplasarea axei x a mesei se realizează la partea frontală
• Pupitru de operare pivotabil cu întrerupătoare dispuse ergonomic
• Domeniu de utilizare extins datorită axului orizontal în fabricaţia de serie
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• Stativ maşină în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Axul orizontal şi capul de frezare universal sunt antrenate de 2 motoare independente
• Stabilitate ridicată prin ghidajele dreptunghiulare în axele y şi z
• Dotat cu lubrifiere centralizată pentru căile de ghidare
•  Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate  

de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei

Date tehnice UWF 130 Servo

Mărimea mesei 1370 x 320 mm
Prindere ax orizontală ISO 40
Prindere ax vertical ISO 40
Turaţie ax orizontal (12) 35 - 1500 rot/min
Turaţie ax vertical (11) 45 - 1660 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 1000 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 360 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm
Distanţă ax / masă orizontală 30 - 430 mm
Distanţă ax / masă verticală 210 - 610 mm
Consolă 305 - 805 mm
Masă pivotantă -45° până la  + 45°
Greutatea max. piesă de prelucrat 300 kg
Domeniu avans longitudinal / transversal (8) 30 - 830 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 23 - 625 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1000 / 1000 / 750 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 3 / 14 mm / 80 mm
Puterea motorului orizontal 3,0 kW
Putere motor vertical 3,0 kW
Servomotor (moment de rotaţie / putere) 10 Nm / 1,5 kW
Putere pompă agent de răcire 90 W
Debit pompă agent de răcire 25 l/min
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1840 x 1830 x 2050 mm
Greutate cca. 1540 kg
Nr. art. 02-1283XL

Posibilităţi extinse de aplicaţii datorită axului 
orizontal, reglarea turaţie are loc prin 
intermediul transmisiei

Confortabil pentru 
operator şi un pupitrul 

de operare montat 
vizibil, echipare în 

fabricaţie de serie cu 
afişaje digitale

Domeniu extins de utilizare 
datorită mesei de frezare 

pivotabile de la -45° 
până la +45°

x: 1000 mm

Parcurge

y: 360 mm

z: 400 mm

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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UWF 130 
Servo

PROFESSIONAL

Maşina universală de frezare UWF 130 Servo cu braţ superior deplasabil prin 
împingere reprezintă o dezvoltare a cunoscutei UWF 130. Prin reglare capului 
de frezare la toate poziţiile unghiulare şi o cursă de proces de 1000 mm în axa 
x această maşină este utilizabilă în multiple aplicaţii. Caracteristici deosebite 
ale acestui model sunt mersul rapid şi cele 8 avansuri în toate axele, acţionate 
printr-un servomotor.

Cap de frezare universal, cu 2 axe 
de rotaţie, reglabil pentru toate 
poziţiile unghiulare

Ghidajul dreptunghiular dimensionat 
mare în axele y şi z asigură o stabilitate 
crescută

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Lampă maşină LED
• Avans pentru axa x, y şi z
• Echipament agent de răcire
• Contralagăr-orizontal
• Dorn de frezare lung ISO 40/27 mm, ISO 40/40 mm
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 40/32 mm
• Manşon reductor ISO 40 / MK 4, ISO 40 / MK 3, ISO 40 / MK 2
• Baie de agent de răcire
• Dispozitiv universal de protecţie
• Lubrifiere centralizată pentru axa x, y şi z
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină din două piese MS 160 28-1020
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghina hidr. a maşinii VH 150 cu disc rotativ 28-2090
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-piese 26-1011
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Freză frontală 75° - diam. 125 mm 42-1087
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, în canistră de 5 l 54-1206

Componente electronice 
Schneider Electric

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Masă   
1370 x 320 mm



186

M
aş

in
i d

e 
gă

ur
ir

e 
şi

 fr
ez

ar
e

UWF 150
Servo

Maşina de frezare universală 
cu afisaj digital

Date tehnice UWF 150 Servo

Mărimea mesei 1600 x 360 mm
Prindere ax orizontală ISO 50
Prindere ax vertical ISO 50
Turaţie ax orizontal (12) 60 - 1800 rot/min
Turaţie ax vertical (12) 60 - 1750 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 1300 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 300 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm
Distanţă ax / masă orizontală 15 - 415 mm
Distanţă ax / masă verticală 185 - 585 mm
Consolă 215 - 840 mm
Masă pivotantă -45° până la +45°
Greutatea max. piesă de prelucrat 300 kg

Date tehnice UWF 150 Servo

Domeniu avans longitudinal (8) 30 - 830 mm/min
Domeniu avans transversal (8) 30 - 830 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 23 - 625 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1200 / 800 / 600 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă între ele) 3 / 18 mm / 80 mm
Puterea motorului orizontal 5,5 kW
Putere motor vertical 4,0 kW
Servomotor (moment de rotaţie / putere) 10 Nm / 1,5 kW
Putere pompă agent de răcire 90 W
Debit pompă agent de răcire 25 l/min
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2530 x 2200 x 2300 mm
Greutate cca. 2650 kg
Nr. art. 02-1289XL

Accesorii 
standard:
• Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 24
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Contralagăr-orizontal
• Baie de agent de răcire
• Avans pentru axa x, y şi z
• Dispozitiv universal de protecţie
• Dorn de frezare lung ISO 50/27 mm, ISO 50/32 mm
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 50/32 mm
• Manşon reductor ISO 50 / MK 4
• Lubrifiere centralizată pentru axele x şi y
• Scule de operare 

Pupitru de operare montat 
vizibil şi confortabil 

pentru operator, echipat
 în fabricaţie de serie 

cu afişaje digitale

1: Pârghie selectoare pentru sensul avansului 
2: Pârghie selectoare pentru axă avans

1

2

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 

• Schimbătorul treptelor transmisiei montat logic şi vizibil pentru reglarea turaţiei
• Ghidajele durificate şi rectificate cu precizie garantează o precizie de lucru ridicată
• Reglarea vitezei dorite a avansului prin intermediul potenţiometrului la panoul de operare
• Afişajul digital al poziţiei în axele x, y şi z este cuprins în completul de livrare
• Avansuri eşalonate cu fineţe la toate axele acţionate prin intermediul servomotorului
• Cap de frezare universal „Huron“, reglabil pentru toate poziţiile unghiulare
• În fabricaţie de serie cu mers rapid în axele x, y şi z pentru reducerea timpilor auxiliari
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelarea optimă a  

turaţiilor axului şi avansurilor liber selectabile
• Lubrifiere centralizată pentru axele x şi y cuprinsă în completul de livrare

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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PROFESSIONAL

UWF 150
 Servo

Modelul UWF 150 Servo este o maşină universală de frezare foarte stabil 
construită cu braţ superior translatabil şi suprafaţa mare de prindere a 
mesei. Ghidajele dimensionate mari în toate axele garantează în cea mai 
mare măsură stabilitate şi precizie chiar şi la încărcări ridicate ale mesei. 
Caracteristici speciale ale acestei maşinii sunt masa de lucru pivotabilă, 
ghidajul plan în axele y şi z şi acţionarea servo pentru avansuri şi mers 
rapid în toate axele.

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghina hidr. a maşinii VH 150 cu disc rotativ 28-2090
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Set mandrină freză ER 40, ISO 50, 3 - 25 mm, 16-piese 26-1012
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p. 42-1016
Freză frontală 75° - diam. 125 mm 42-1087
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, în canistră de 5 l 54-1206 Operarea simplă a elementelor de 

comutare pentru schimbare turaţiei

Cap de frezare universal 
reglabil pentru diferite 
poziţii unghiulare

Componente electronice 
Schneider Electric

x: 1300 mm

Parcurge

y: 300 mm

z: 400 mm

Masă  
1600 x 360 mm
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UWF 150 V 
Servo

Maşina de frezare
universală  cu afisaj digital

•  Reglarea variabilă a turaţiei (ax vertical) prin convertizorul de frecvenţă Delta  
cu derulare optimizată a momentului de rotaţie şi turaţia aproape constantă în sarcină

• Ghidajele durificate şi rectificate cu precizie garantează o precizie de lucru ridicată
• Elemente de comutare montate vizibil pentru reglare turaţiei şi avansului
• Avansuri eşalonate cu fineţe la toate axele acţionate prin intermediul servomotorului
• În fabricaţie de serie cu mers rapid în axele x, y şi z pentru reducerea timpilor auxiliari
• Cap de frezare universal „Huron“, reglabil pentru toate poziţiile unghiulare
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă  

a turaţiilor axului şi avansurilor liber selectabile
• Lubrifiere centralizată pentru axa x şi y cuprinsă în completul de livrare

Date tehnice UWF 150 V Servo

Mărimea mesei 1600 x 360 mm
Prindere ax orizontală ISO 50
Prindere ax vertical ISO 50
Turaţie ax orizontal (12) 60 - 1800 rot/min
Turaţie ax vertical (2) 60 - 350 / 350 - 1750 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 1300 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 300 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm
Distanţă ax / masă orizontală 15 - 415 mm
Distanţă ax / masă verticală 185 - 585 mm
Consolă 215 - 840 mm
Masă pivotantă -45° bis +45°
Greutatea max. piesă de prelucrat 300 kg

Reglarea variabilă a 
turaţiei axului vertical 

prin intermediul 
convertizorului 

de frecvenţă

1. Pârghie selectoare pentru sensul avansului
2. pârghie selectoare pentru axă de avans

Accesorii standard:
• Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 24
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Contralagăr-orizontal
• Baie de agent de răcire
• Avans pentru axa x, y şi z
• Dispozitiv universal de protecţie
• Dorn de frezare lung ISO 50/27 mm, ISO 50/32 mm
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 50/32 mm
• Manşon reductor ISO 50 / MK 4
• Lubrifiere centralizată pentru axa x şi y
• Scule de operare

Componente electronice 
Schneider Electric

Masa inclinabila de la 
-45° pana la +45°

Date tehnice UWF 150 V Servo

Domeniu avans longitudinal (8) 30 - 750 mm/min
Domeniu avans transversal (8) 20 - 500 mm/min
Domeniu avans vertical (8) 15 - 375 mm/min
Mers rapid axele x, y şi z 1200 / 800 / 600 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă între ele) 3 / 18 mm / 80 mm
Puterea motorului orizontal 5,5 kW
Putere motor vertical 5,5 kW
Servomotor (moment de rotaţie / putere) 10 Nm / 1,5 kW
Putere pompă agent de răcire 90 W
Debit pompă agent de răcire 25 l/min
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2530 x 2200 x 2300 mm
Greutate cca. 2695 kg
Nr. art. 02-1284XL

1

2

Masă  
1600 x 360 mm
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PROFESSIONAL

UWF 150 V 
Servo

EXKLUSIV

Acest model este o maşină universală de frezare foarte stabilă cu braţ 
superior translatabil şi suprafaţa mare de prindere a mesei. Ghidajele 
dimensionate mari în toate axele garantează în cea mai mare măsură 
stabilitate şi precizie chiar şi la încărcări ridicate ale mesei. Acest 
model este dotat cu o reglare variabilă a turaţiei pentru axul vertical.

Schimbătorul treptelor transmisiei 
montat logic şi vizibil pentru axul 
orizontal.

Confort crescut de operare datorită ajustării 
mesei în axa x prin intermediul roţii de mână 

la partea frontală a maşinii

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghina hidr. a maşinii VH 150 cu disc rotativ 28-2090
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Set mandrină freză ER 40, ISO 50, 3 - 25 mm, 16-piese 26-1012
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Set prisme de reazem paralele 28 piese 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p. 42-1016
Freză frontală 75° - diam. 125 mm 42-1087
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, în canistră de 5 l 54-1206

x: 1300 mm

Parcurge

y: 300 mm

z: 400 mm

Actionare vario 
pentru ax-ul vertical

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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Variomill FU E Servo 
Serie

PROFESSIONAL

Maşina de 
frezare universală  cu motor servo

Date tehnice FU 1200  E Servo FU 1600 E Servo FU 2000 E Servo

Mărimea mesei 1235 x 460 mm 1600 x 500 mm 2000 x 500 mm
Prindere ax ISO 40 ISO 50 ISO 50
Turaţie ax (27) 30 – 2050 rot/min (27) 30 – 2050 rot/min (27) 30 – 2050 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 900 mm 1200 mm 1400 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 650 mm 700 mm 700 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 450 mm 500 mm 500 mm
Distanţă ax / masă 35 – 485 mm 50 – 550 mm 50 – 550 mm
Consolă 20 – 670 mm 28 – 728 mm 28 – 728 mm
Domeniu avans longitudinal 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min
Domeniu avans transversal 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min 10 – 1000 mm/min
Domeniu avans vertical 5 – 500 mm/min 5 – 500 mm/min 5 – 500 mm/min
Mers rapid axele x şi y 2500 mm/min 2200 mm/min 2200 mm/min
Mers rapid axa z 1500 mm/min 1100 mm/min 1100 mm/min
Încărcare masă 800 kg 1800 kg 1800 kg
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 5 / 18 mm / 80 mm 5 / 18 mm / 80 mm 5 / 18 mm / 80 mm
Motor principal 5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1835 x 2285 x 2100 mm 2200 x 2285 x 2100 mm 2600 x 2285 x 2100 mm
Greutate cca. 4000 kg 4500 kg 5000 kg
Nr. art. 02-1285XL 02-1286XL 02-1287XL

Alimentarea rapida si 
continua in axa x, y si z

Componente electronice 
Schneider Electric

• Avans reglabil fără trepte şi mers rapid în toate axele, antrenate de către servomotoare
• Stativ maşină în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Efect Slip-Stick redus datorită Turcite-B în axa x
• Braţ superior având cutie de viteze manuală ataşată vizibil pentru turaţia axului
• Arbore cu circulaţie de bile pretensionat fără joc în toate cele trei axe
• Roţi dinţate durificate, nitrurate şi rectificate, ce funcţionează în baie de ulei
• Masă în cruce având suprafaţa prelucrată cu precizie cu caneluri T
• Dotat cu lubrifiere centralizată pentru căile de ghidare
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă a  

turaţiilor axului şi avansurilor liber selectabile
•  Ghidaje pe axa x, ghidaj rectangular in axa x si z (FU 1200 E Servo doar pentru axa z) 

Panou de operare 
montat vizibil cu afişaje 

digitale integrate 
şi roţi manuale 

electronice

Operarea simplă a elementelor de 
comutare pentru schimbare turaţiei

Prin ajustarea nivelelor 90° şi 45° 
capul pivotabil universal poate fi 
reglat la toate poziţiile unghiulare

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H  

cu afisaj LCD
• Roţi manuale electronică
• Ax de strângere
• Echipament agent de răcire
• Baie de agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Cap de frezare universal
• Dispozitiv universal de protecţie
• Frână ax
• Arbore cu circulaţie de bile în toate axele
• Lubrifiere centralizată automată
•  Dorn de frezare introdus prin  

presare  combi
• Scule de operare

Ghidajul dreptunghiular dimensionat 
mare în axele y şi z asigură o stabilitate 

crescută  (FU 1600 / FU 2000)
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Variomill FU E 
Servo Serie

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Incarcare mare
a mesei

Ax de franare 
in serie

Incl. timonele 
electronice

Blocare manuală a axei 
z pentru stabilitate crescută

În fabricaţie de serie cu 3 servomotoare 
de putere mare în axele x, y şi z

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-piese 26-1011
Set mandrină freză ER 40, ISO 50, 3-25 mm, 16-piese 26-1012
Adaptor ISO 40 / MK 4 26-1069
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 12 27-1003
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Menghina hidraulică a maşinii VH 200 28-2091
Menghină maşină presiune înaltă PHV 200 28-2122
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Maşina de frezare universală Variomill FU E Servo serie convinge 
prin construcţia de fontă cenuşie masivă şi grea, prin care această 
maşină este adecvată optim pentru aşchierea pieselor de prelucrat 
mari. Caracteristicile principale ale acestei maşini sunt servo 
antrenarea în toate axele, masa de lucru dimensionată generos 
precum şi traseele de proces mari.

NOU
Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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WFM 800Maşina de frezare
cu afisaj digital

• Reglarea simplă şi precisă a vitezei avansului prin intermediul roţii de mână
• În fabricaţie de serie echipat cu avansuri manuale , automate şi mers rapid în toate cele trei axe
• Dotat cu lubrifiere centralizată pentru căile de ghidare
• Cap de frezare vertical pivotabil în afară cu ajustare pinolă şi trei avansuri automate de găurire
•  Stativul maşinii în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie garantează un lucru fără vibraţii 

şi o precizie ridicată
•  Suprafaţă de prindere verticală caneluri 5 T alternativ pentru prinderea mesei de lucru, a masei  

pivotabile universale respectiv a pieselor de prelucrat mari
• Ghidajele durificate şi rectificate cu precizie garantează o precizie de lucru ridicată
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă a turaţiilor axului şi  

avansurilor liber selectabile şi a avansurilor
• Elemente de comutare montate vizibil pentru reglare turaţiei şi avansului
• Maşină indispensabilă în sculărie, construcţia de forme, modelărie şi fabricaţia de mostre, ş.a.m.d.

Date tehnice WFM 800
Mărimea mesei 800 x 400 mm
Suprafaţă de strângere verticală 950 x 250 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 500 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 350 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 400 mm
Încărcare masă 300 kg
Cap de frezare vertical
Turaţie ax (18) 40 - 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Cursă pinolă 60 mm
Avans pinolă 0,03 / 0,06 / 0,12 mm/rot
Consolă max. 520 mm
Distanţă ax / masă 5 - 405 mm
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Cap de frezare orizontal
Turaţie ax (18) 40 - 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Distanţă ax orizontal / masă 35 - 435 mm
Viteze avans
Axa x (18) 10 - 500 mm/min
Axa y (18) 10 - 500 mm/min
Axa z (18) 10 - 500 mm/min
Mers rapid (x / y / z) 1200 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 8 / 14 mm / 45 mm
Caneluri T masă verticală (număr / lăţime / distanţă) 5 / 14 mm / 45 mm
Motor avans 1,5 kW
Motor principal 3,0 kW
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 1460 x 2080 x 1720 mm
Greutate cca. 2200 kg
Nr. art. 02-1304XL

Capul individual (opţional) poate 
fi utilizat pe orizontală 
şi pe verticală.

Capul de mortezat (opţional) cu bătaie 
reglabilă poate fi înclinat înspre dreapta 
sau înspre stânga

Capul vertical pivotant al frezei 
oferă o bătaie de ax de 60 mm şi 

trei viteze automate de forare.

Zonă de prindere verticală cu 5 fante in 
T pentru prinderea individuală a mesei 
rabatabile disponibilă ca opţiune sau a 
mesei standard de lucru

Funcţionare la 
dreapta-la stânga

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Arbore de tragere M 16
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Avans pentru axa x, y şi z
• Dorn de frezare lung ISO 40/22 mm
• Dorn de frezare lung ISO 40/27 mm
•  Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 40/22 mm, ISO 40/27 mm
• Adaptor ISO 40 / MK 1, ISO 40 / MK 2, ISO 40 / MK 3
• Mandrină cleşte de prindere cu cleşti de prindere 4 - 16 mm
• Contralagăr-orizontal
• Dispozitiv universal de protecţie
• Tavă colectoare de şpan
• Scule de operare

Calitate 
aprobata
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WFM 800

PROFESSIONAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina convenţională de frezare scule universală WFM 800 este configurată 
pentru prelucrarea pieselor de greutate de până la 300 kg. Datorită construcţiei 
stabile şi grele din fontă cenuşie şi a rigidităţii înalte a subansamblurilor 
maşinii, acest model îndeplineşte cele mai bune premize pentru lucru exact. 
Această maşină îşi găseşte domeniul de utilizare în principal la sculărie şi 
execuţia de forme precum şi în modelărie şi construcţiile de modele.

Timp de conversie scurt de 
la frezare vertical la frezare 

orizontală

Frezare orizontală cu contrasuport

Încărcare înaltă masă

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă pivotabilă universală 630 x 300 mm 02-1305
Aparat parţial vertical 02-1306
Cap de lovire pivotabil 02-1307
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3-25 mm, 16-piese 26-1011
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 - 250 mm 27-1002
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046

Accesorii optionale: Nr. art.
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghina maşinii. presiune înaltă PHV 160 cu disc rotativ 28-2121
Set prisme de reazem paralele 28 piese. 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p.42-1016
Sabotul maşinii NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Cap de frezare vertical cu 
3 avansuri automate de 

găurire
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WFM 750 
Servo

Maşina de frezare
cu motor servo

• Avans reglabil fără trepte şi mers rapid în toate axele, antrenate de către servomotoare
• Arbore cu circulaţie de bile pretensionat fără joc în toate cele trei axe 
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă a turaţiilor axului şi avansurilor 

liber selectabile şi a avansurilor
•  Reglarea variabilă a turaţiei prin convertizorul de frecvenţă Siemens cu derulare optimizată  

a momentului de rotaţie şi turaţia aproape constantă în sarcină
• În fabricaţie de serie cu 3 roţi de mână electronice pentru deplasarea manuală în toate axele
• Stativ maşină în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie pentru un lucru fără vibraţii
• Lubrifierea centrală electrică pentru căile de ghidare vine în echiparea standard
• Cap rotativ pentru frezare orizontală
• Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei

 Date tehnice WFM 750 Servo
Mărimea mesei 755 x 320 mm
Suprafaţă de strângere verticală 890 x 225 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 405 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 315 mm 
Cursă de deplasare verticală (z) 405 mm 
Încărcare masă 200 kg
Cap de frezare vertical
Turaţie ax, fără trepte 40 – 260 / 260 – 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Cursă pinolă 65 mm
Consolă max. 460 mm
Distanţă ax / masă 45 – 445 mm
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Cap de frezare orizontal
Turaţie ax, fără trepte 40 – 260 / 260 – 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Distanţă ax orizontal / masă 120 – 530 mm

 Date tehnice WFM 750 Servo

Viteze avans
Axa x / Axa y / Axa z 10 – 1000 mm/min
Mers rapid (x / y / z) 1200 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 5 / 14 mm / 63 mm
Caneluri T masă verticală (număr / lăţime / distanţă) 3 / 14 mm / 63 mm
Motor avans 1,5 KW
Motor principal 3,7 kW
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 1560 x 1780 x 1930 mm
Greutate cca. 1452 kg
Nr. art. 02-1331XL

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Roţi manuale electronică
• Contralagăr-orizontal
• Șurub cu bile în toate cele 3 axe
• Ax de strângere M 16
• Lubrifiere centrală electrică
• Acoperire de protecţie-lamele
•  Dorn de frezare lung ISO 40/16 mm, ISO 40/22 mm,  

ISO 40/27 mm, ISO 40/32 mm
• Adaptor ISO 40 / MK 3 , ISO 40 / MK 2, ISO 40 / MK 1
• Saboţi de maşină
• Dispozitiv universal de protecţie
• Scule de operare

Alimentarea rapida si 
continua in axa x, y si z

Șurub cu bile în 
axele x, y și z

În fabricaţie de serie cu roţi de mână electronice pentru deplasarea 
manuală în axele x, y şi z.

Reglarea rapidă şi simplă a vitezei dorite 
a avansului direct la panoul de operare

Transmisie 
variabila
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WFM 750 
Servo

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina de frezare scule WFM 750 Servo este proiectată pentru prelucrarea 
pieselor de greutate de până la 200 kg. Datorită construcţiei stabile şi grele 
din fontă cenuşie şi a rigidităţii înalte a subansamblurilor maşinii, acest 
model îndeplineşte cele mai bune premize pentru lucru exact. 
Caracteristicile principale ale acestei maşini sunt acţionarea servo cu roţi 
de mână electronice în toate axele precum şi reglarea fără trepte a turaţiei.

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 8 27-1001
Cap parţial semi universal BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina maşinii. presiune înaltă PHV 130 cu disc rotativ 28-2120
Set prisme de reazem paralele 28 piese. 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p.42-1016
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

NOU

Incl. timonele 
electronice

Pinola dimensionată mare 
(Ø 90 mm) asigură ce mai 
înaltă stabilitate posibilă

Dispozitiv de protecţie ajustabil, 
utilizabil atât pentru lucrări de 
frezare verticale cât şi orizontale.

Motor de antrenare puternic, 
masiv pentru un transfer 
optim al forţei.

Lubrifiere centralizată electrică 
cuprinsă în completul de livrare

Date tehnice pentru 
WFM 800 Servo şi 

WFM 850 Servo vezi 
www.bernardo.at

Pentru frezele în poziţie orizontală cu 
contralagăr şi dorn de frezare lung în 
fabricaţie de serie
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TRM 750

 Date tehnice TRM 750
Mărimea mesei 750 x 320 mm
Suprafaţă de strângere verticală 825 x 225 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 310 (350*) mm
Cursă de deplasare transversală (y) 160 (200*) mm
Cursă de deplasare verticală (z) 295 (335*) mm
Încărcare masă 280 kg
Cap de frezare vertical
Turaţie ax (12) 50 - 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Cursă pinolă 120 mm
Consolă max. 485 mm
Distanţă ax / masă 65 - 405 mm
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Cap de frezare orizontal
Turaţie ax (12) 50 - 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Distanţă ax orizontal / masă 35 - 370 mm

* manual

• Arbore cu circulaţie de bile pretensionat fără joc în toate cele trei axe
• Dotat cu lubrifiere centralizată electrică pentru căile de ghidare
• În fabricaţie de serie echipat cu avansuri manuale , automate şi mers rapid în toate cele trei axe
•  Suprafaţă de prindere verticală caneluri 2 T alternativ pentru prinderea mesei de lucru, a masei 

pivotabile universale respectiv a pieselor de prelucrat mari
• Ghidaj coadă de rândunică dimensionat mare în axa x, y şi z
• Viteză avans reglabilă fără trepte prin intermediul convertizorului de frecvenţă
•  Stativul maşinii în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie garantează un lucru fără  

vibraţii şi o precizie ridicată
•  Prelucrare rentabilă a celor mai diferite materiale printr-o corelare optimă a turaţiilor axului şi 

avansurilor liber selectabile şi a avansurilor
•  Maşină indispensabilă în sculărie, construcţia de forme, modelărie şi fabricaţia de  

mostre, ş.a.m.d.

Maşina de frezare
cu afisaj digital

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Avans pentru axa x, y şi z
• Contralagăr-orizontal
• Carcasa placă
• Șurub cu bile în toate cele 3 axe
• Arbore de tragere M 16
• Lubrifiere centrală electrică
• Invertor de frecvență Delta pentru alimentarea de putere
• Acoperire de protecţie-lamele
• Dorn de frezare lung ISO 40/27 mm
• Adaptor ISO 40 / MK 3 
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Manşon reductor MK 3 / 1
•  Mandrina de prindere ISO 40 cu  

pensete 5 - 25 mm (7 buc.)
• Scule de operare

 Date tehnice TRM 750

Viteze avans
Axa x 8 - 450 mm/min
Axa y 8 - 450 mm/min
Axa z 8 - 450 mm/min
Mers rapid (x / y / z) 720 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 5 / 14 mm / 63 mm
Caneluri T masă verticală (număr / lăţime / distanţă) 2 / 14 mm / 126 mm
Motor avans 0,375 kW
Motor principal 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 1450 x 1230 x 1920 mm
Greutate cca. 1280 kg
Nr. art. 02-1326XL

Cap de frezare pivotabil cu 
pinolă deplasabilă manual.

Pârghie selectoare pentru axa avansului 
(imaginea pentru axa x şi z), reglarea 
vitezei avansului prin intermediul 
potenţiometrului la panoul de operare.

Dispunere vizibilă a elementelor de 
comutare pe pupitrul de operare 

pivotabil, în fabricaţie de serie cu afişaj 
digital în 3 axe cu ecran tip display LCD

Ax tip fus cu circulaţie 
de bile în axele x, y şi z
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TRM 750

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

PROFESSIONAL

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă pivotabilă universală 620 x 320 mm 02-1328
Instrument pneumatic - clema 02-1329
Fixarea hidraulică a sculelor 02-1330
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 8 27-1001
Cap parţial semi universal BS-0 27-1045
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Menghina maşinii. presiune înaltă PHV 130 cu disc rotativ 28-2120
Set prisme de reazem paralele 28 piese. 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p.42-1016
Sabotul maşinii NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Maşina de frezare scule universală TRM 750 este adecvată pentru executarea 
de lucrări de frezare de dificultate uşoară până la medie. Acest model oferă 
posibilitatea, deja cu accesoriile standard, executării de lucrări de frezare orizontale. 
verticale şi oblice. Acest model îşi găseşte utilizarea în principal în construcţia de 
scule şi forme, în modelărie dar este utilizat cu plăcere şi în 
atelierele de instruire.

Pentru frezele în poziţie 
orizontală cu contralagăr şi 

dorn de frezare lung în 
fabricaţie de serie

În fabricaţie de serie cu schimbător al 
treptelor transmisiei confortabil pentru 
operator.

Lubrifiere centralizată electrică pentru 
toate căile de ghidare şi axurile.

Incarcare mare a 
mesei

NOU
Ax rulment 
NSK / SKF
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TRM 900

Date tehnice TRM 900
Mărimea mesei 900 x 500 mm
Suprafaţă de strângere verticală 1200 x 250 mm
Cursă de deplasare longitudinală (x) 560 (600*) mm
Cursă de deplasare transversală (y) 440 (480*) mm
Cursă de deplasare verticală (z) 345 (385*) mm
Încărcare masă 360 kg
Cap de frezare vertical
Turaţie ax (18) 40 - 2000 rot/min
Prindere ax SK 40 / DIN 69871A
Cursă pinolă 120 mm
Consolă max. 550 mm
Distanţă ax / masă 40 - 440 mm
Cap ax domeniu de pivotare -90° până la +90°
Cap de frezare orizontal
Turaţie ax (18) 40 - 2000 rot/min
Prindere ax ISO 40
Distanţă ax orizontal / masă 130 - 530 mm

* manual

• Echipat cu cleme hidraulice pentru schimbarea rapidă a sculei
• Arbore cu circulaţie de bile pretensionat fără joc în toate cele trei axe
• Lubrifierea centrală electrică pentru căile de ghidare vine în echiparea standard
• În fabricaţie de serie echipat cu avansuri manuale , automate şi mers rapid în toate cele trei axe
•  Suprafaţă de prindere verticală caneluri 3 T alternativ pentru prinderea mesei de lucru, a masei 

pivotabile universale respectiv a pieselor de prelucrat mari
• Braţ superior având cutie de viteze manuală ataşată vizibil pentru turaţia axului
•   Ghidaj tip coada de rândunică în axele x și y, ghidaj dreptunghiular  

în axa z
• Viteza de alimentare reglabilă cu ajutorul invertorului de frecvență
• Cap rotativ pentru frezare orizontală
•  Stativul maşinii în variantă de execuţie grea din fontă cenuşie garantează un lucru fără  

vibraţii şi o precizie ridicată

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Avans pentru axa x, y şi z
• Contralagăr-orizontal
• Invertor de frecvență Delta pentru alimentarea de putere
• Carcasa placă
• Șurub cu bile în toate cele 3 axe
• Fixarea hidraulică a sculelor
• Lubrifiere centrală electrică
• Acoperire de protecţie-lamele
• Dorn de frezare lung ISO 40/27 mm
• Adaptor SK 40 / MK 3 
• Manşon reductor MK 3 / 2
• Manşon reductor MK 3 / 1
•  Mandrina de prindere SK 40 cu  

pensete 5 - 25 mm (7 buc.)
• Scule de operare

Date tehnice TRM 900

Viteze avans
Axa x 10 - 450 mm/min
Axa y 10 - 450 mm/min
Axa z 10 - 450 mm/min
Mers rapid (x / y / z) 680 mm/min
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 7 / 14 mm / 63 mm
Caneluri T masă verticală (număr / lăţime / distanţă) 3 / 14 mm / 63 mm
Motor avans 0,75 kW
Motor principal 3,75 kW
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 1850 x 2135 x 2030 mm
Greutate cca. 1700 kg
Nr. art. 02-1327XL

Pinola dimensionată mare 
asigură ce mai înaltă stabilitate 
posibilă

Scule de frezat cu fixare 
hidraulică

Buton selector pentru axa de alimentare 
(imagine pentru axele x și z), reglarea 
vitezei de alimentare cu potențiometrul 
de la panoul de comandă.

Elemente de control aranjate ergonomic 
la panoul de comandă înclinat, în serie 
cu citire digitală în 3 axe cu afișaj LCD.

Șurub cu bile în 
axele x, y și z

Inclusiv clemă hidraulică 
cu știft de tragere (DIN 69872)
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TRM 900

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

PROFESSIONAL

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă pivotabilă universală 620 x 320 mm 02-1328
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 - 250 mm 27-1002
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghina maşinii. presiune înaltă PHV 160 cu disc rotativ 28-2121
Set prisme de reazem paralele 28 piese. 35-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p.42-1016
Sabotul maşinii NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Maşina de frezare scule universală TRM 900 este adecvată pentru executarea 
de lucrări de frezare de dificultate uşoară până la medie. Acest model oferă 
posibilitatea, deja cu accesoriile standard, executării de lucrări de frezare 
orizontale. verticale şi oblice. Acest model îşi găseşte utilizarea în principal în 
construcţia de scule şi forme, în modelărie dar este utilizat cu plăcere şi în 
atelierele de instruire.

Pentru frezele în poziţie 
orizontală cu contralagăr şi 

dorn de frezare lung în 
fabricaţie de serie

Incarcare mare a 
mesei

NOU

Ax rulment 
NSK / SKF

Lubrifierea centrală electrică pentru toate 
șinele și axele de ghidare

Viteză reglabilă rapidă a arborelui pe brațul 
mașinii
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BF 50 DV

PROFESSIONAL

Maşina de găurire şi frezare 
cu viteza continuua

•  Silenţiozitate ridicată în funcţionare datorită roţilor dinţate de transmisie rectificate, ce rulează în baie de ulei
•  Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
•  Reglarea variabilă a turaţiei prin convertizorul de frecvenţă cu traseu optimizat al momentului de rotaţie
•  Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în toate cele 3 axe cuprins în fabricaţia de serie
•  Reglare rapidă a mesei în axele x şi y prin avansul automat al mesei cu mers rapid
•  În fabricaţie de serie cu avans automat al pinolei 0,08 – 0,50 mm/rot (6 trepte)
•  Ajustare confortabilă a înălţimii capului de frezare prin intermediul motorului de ridicare
•  Posibilităţi de aplicaţie multiple precum găurire, frezare, filetare, …
•  În fabricaţie de serie cu avans automat pinolă şi dispozitiv de filetare
•  Stabilitate înaltă prin ghidajul coadă de rândunică capului transmisiei

Date tehnice BF 50 DV
Capacitate de găurire în oţel 50 mm
Filetare max. M30
Consolă 380 mm
Turaţie ax, fără trepte (2) 55 – 348 / 348 – 2200 rot/min
Prindere ax MK 4
Cursă pinolă 200 mm
Avans pinolă 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,50 mm/rot.
Diametru pinolă 75 mm
Mărimea mesei / canelurilor în T 960 x 340 mm / 14 mm
Distanţă ax / masă 160 – 545 mm
Traseu de proces (x / y) 400 / 320 mm
Domeniu avans longit. / transvers. 4 – 480 mm/min
Mers rapid axele x şi y 640 mm/min
Cap de frezare pivotabil - 50° până la +50°
Reglare cap de frezare pe înălţime 385 mm
Putere motor 3,0 kW
Dimensiunile maşinii (B x T x H) 1550 x 1750 x 2530 mm
Greutate cca. 1215 kg
Nr. art. 02-1319XL

Echipat în fabricaţie de serie cu avans 
automat al găuririi în 6-trepte

Cap masiv de transmisie cu 
elemente de comutare şi 
operare montate ergonomic. 
Afişajele digitale pentru 
reglarea adâncimii de găurire 
şi turaţie sunt cuprinse în 
fabricaţia de serie

În fabricaţie de serie cu 
recipient de agent de răcire 
dimensionat mare

Motorul de ridicare 
vine standard

Transmisie 
variabila

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină KV 125 28-2081
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 125 28-2086
Menghina hidr. a maşinii VH 125 cu disc rotativ 28-2089
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Sortiment dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Set bucsa prindere ER 32, 2 - 20mm, 18 buc. 26-1023
Set freze degroşare cu tije HSS, TiN, 6 - 25 mm, 10-p. 42-1016
Freză frontală 75° diam. 80 mm 42-1085
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
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BF 50 DV

X
Y
Z

 

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina de găurire şi frezare BF 50 DV cu raportul său optim preţ-performanţă se 
evidenţiază în primul rând prin turaţia fără trepte pe lângă ajustarea înălţimii 
motorizată a capului de frezare şi avansul automat al pinolei. Maşina este adusă 
la un nivel suplimentar datorită completului de livrare cuprinzător şi a afişajului 
digital pe 3 axe.

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Avans automat pinolă
• Dispozitiv de filetare
• Afişaj digital al turaţiei
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Convertizor de frecvenţă
• Motor de ridicare pentru capul de frezare
• Lubrifiere centralizată
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 4 / B 16
• Dorn de frezare introdus prin presare MK 4/27 mm
• Bucsa prindere MT 4/ER 32
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1
• Echipament agent de răcire
• Apărătoare de protecţie reglabilă pe înălţime
• Aparat avans pentru axele x şi y inclusiv mers rapid

Ecranul cu 3 poziţii de axe conţine 
aplicaţii cum ar fi procesarea cercului 
centrului găurilor, frezarea de 
buzunare etc.

În fabricaţie de serie cu avans al 
mesei de frezarea în axa x şi y cu 
funcţie de mers rapid

Ghidaj coadă de rândunică în axa y

Masă în cruce dimensionată mare 
având caneluri T şi jgheab pentru 
agentul de răcire
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BFM 180

PROFESSIONAL

• Ajustare fără trepte a înălţimii capului de frezare prin intermediul convertizorului de frecvenţă
• Reglare rapidă a mesei în axele x şi y prin avansul automat al mesei cu mers rapid
• Productivitate crescută prin indicatorul poziţiei în toate cele 3 axe cuprins în fabricaţia de serie
• În fabricaţie de serie cu avans automat al pinolei 0,1 / 0,15 / 0,3 mm/rot
• Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de fineţe
• Domeniu mare de turaţie de la 94 - 2256 rot/min
• Accesorii cuprinzătoare cuprinse în completul de livrare
• Construcţie robustă, grea pentru lucrul precis
• Frezare: poziţionare pinolă prin roata de mână
• Găurire: aşezare pinolă prin mânerul stea 

Maşina de frezare cu batiu 
si afisaj digital

Panou electric montat vizibil. 
Un afişaj digital al poziţiei în 
toate cele 3 axe este cuprins 
în completul de livrare

Avans automat al mesei în axa
y cu funcţie de mers rapid

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Mandrină cu dorn
• Adaptor ISO 40/MK 4, ISO 40/MK 3, ISO 40/MK 2
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 40 / 32 mm
• Echipament agent de răcire
• Lubrifiere centralizată
• Lampă maşină LED
• Dispozitiv de protecţie reglabil
• Motor de ridicare pentru capul de frezare

Motorul de ridicare 
vine standard

Date tehnice BFM 180

Mărimea mesei 1220 x 360 mm
Prindere ax ISO 40
Turaţie ax vertical (16) 94 - 2256 rot/min
Cursă pinolă 180 mm
Avans pinolă 0,1 / 0,15 / 0,3 mm/rot
Cursă de deplasare longitudinală (x) 600 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 360 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 500 mm
Consolă 370 mm
Cap ax domeniu de pivotare -45° până la +45°
Distanţă ax / masă 110 - 610 mm
Avans longitudinal / transversal (8) 24 - 720 mm/min
Mărimea canelurilor T 14 mm
Putere motor 1,5 / 2,4 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1770 x 1800 x 2320 mm
Greutate cca. 1400 kg
Nr. art. 02-1310XL

Componente electronice 
Schneider Electric
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BFM 180

EXKLUSIV

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina masivă de frezare cu pat BFM 180 este cel mai bine adecvată pentru 
lucrări de găurire, frezare şi adâncire. Prin multiplele posibilităţi de aplicaţie 
şi completul cuprinzător de livrare, maşina este optimă pentru atelierele 
mecanice, întreprinderile de reparaţii, construcţia de maşini, ...

Ajustare mesei în axa y se 
realizează prin 8 avansuri 
liber selectabile (24 - 720 mm/min)

Poziţionarea pinolei are loc la alegere manual 
sau prin intermediul avansului automat al 
pinolei (0,1 / 0,15 / 0,3 mm/ rot)

Ajustare simplă şi uniformă a mesei prin 
ghidajul plan stabil în axa y

x: 600 mm

Parcurge

y: 360 mm

z: 500 mm

NOU
Poziţionare fără trepte în 

axa z prin intermediul 
convertizorului de 

frecvenţă

Accesorii optionale: Nr. art.
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Masă rotundă pivotabilă TSK 250 mm 27-1043
Dispozitive strângere sculă 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 20 mm, 20-piese 42-1020
Freză frontală 75° - diam. 125 mm 42-1087
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
Sabot maşină NE 120 53-2011
Blocare pneumatică a sculei PD-150, ISO 40 53-1000A

Accesorii optionale: Nr. art.
Menghină maşină din două piese MS 160 28-1020
Menghină maşină cu deschidere mare FJ 150 28-2087
Menghină maşină presiune înaltă PHV 130 28-2120
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Set mandrină freză ER 40, ISO 40, 3 - 25 mm, 16-piese 26-1011
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 10 27-1002
Cap strunjire şi alezare interioară diam. 75 mm, MK 4 25-1020
Set freze degroşare cu tije HSS, acoperit TiN, 6 - 25 mm, 10-p. 42-1016
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BFM 200

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Componente electronice 
Schneider Electric

• O încărcarea foarte mare a mesei datorită construcţiei masive din fontă cenuşie
• Ghidaje plane dimensionate mare garantează stabilitatea la încărcare de frezare crescută
• Pinolă dimensionată mare, poziţionare (100 mm) se realizează printr-o roată de mână
• Masă de lucru şlefuită cu precizie condusă optim pe postamentul lat
•  Domeniu mare de turaţie ax (20 - 1800 rot/min) cu moment de rotaţie mare  

şi frână ax în fabricaţie de serie
• În fabricaţie de serie cu reglare continuă (fără trepte) a turaţiei
• Căi de ghidare durificate şi rectificate inductiv
• Postament nervurat de mare suprafaţă în mod de construcţie robust cadru
• Coloană şi stativ în formă constructivă masică de stativ cadru

Maşina de frezare cu batiu 
si afisaj digital

Turaţie reglabilă fără trepte prin 
intermediul convertizorului de 
frecvenţă

Domeniu extins de utilizare 
datorită capului de frezare 
pivotabil la +/- 30°

Reglare rapidă şi uşoară 
a alimentării în partea 

frontală a utilajului.

Axa-x parcurge
950 mm

Date tehnice BFM 200

Mărimea mesei 1400 x 400 mm
Prindere ax ISO 50
Turatie ax, continuu 20 - 1800 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 950 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 410 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 520 mm
Consolă 520 mm
Cap ax domeniu de pivotare -30° până la +30°
Cursă pinolă 100 mm
Diametru pinola 180 mm
Distanţă ax / masă 140 - 660 mm
Viteze avans
Axa x (9) 18 - 627 mm/min
Axa y (9) 18 - 627 mm/min
Axa z (9) 18 - 627 mm/min
Mers rapid 1670 mm/min
Mărimi caneluri T / distanţă / nr. 18 mm / 100 mm / 3 
Motor avans pentru axa x şi y 0,75 kW
Motor avans pentru axa z 0,75 kW
Putere pompă agent de răcire 0,04 kW
Putere motor 7,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2160 x 2050 x 2500 mm
Greutate cca. 3750 kg
Nr. art. 02-1313XL

Pozitionare masa de 
alimentare in axa  x, y si z 
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BFM 200

INDUSTRY

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Blocare pneumatică a sculei
• Arbore de tragere M 10 / M 12 / M 16 / M 24
• Lampă maşină LED
• Echipament agent de răcire
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 50 / 40 mm
• Adaptor ISO 50 / MK 4
• Lubrifiere centralizată
• Acoperire telescopică axa z
• Reglare fără trepte a turaţiei
• Şuruburi ancoră
• Dispozitiv universal de protecţie
• Scule de operare

Maşina convenţională de frezare cu pat BFM 200 convinge prin construcţia de fontă 
cenuşie masivă şi grea, prin care ea este adecvată optim pentru aşchierea grea la 
piese de prelucrat mari. Suplimentar acest model oferă o blocare pneumatică a 
sculei care asigură un schimb confortabil al sculei de frezare.

Roata de mână permite alimentarea 
axului la 100 mm

Pinola dimensionată mare asigură 
ce mai înaltă stabilitate posibilă

Acum, dispozitivul 
pneumatic de preindere este 

inclus (DIN 2080)

Accesorii optionale: Nr. art.
Set mandrină freză ER 40, ISO 50, 3 - 25 mm, 16-piese 26-1012
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 12 27-1003
Masă rotundă pivotabilă TSK 320 27-1044
Cap parţial semi universal BS-1 27-1046
Sortiment dispozitive strângere sculă 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Menghina hidr. a maşinii VH 200 cu disc rotativ 28-2091
Menghină maşină presiune înaltă PHV 160 28-2121
Freză frontală 75° - diam. 125 mm 42-1087
Sabot maşină NE 160 53-2012



206

M
aş

in
i d

e 
gă

ur
ir

e 
şi

 fr
ez

ar
e

BFM 2100Maşina de frezare cu batiu 
si afisaj digital

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Avans fără trepte longitudinal şi transversal
• Lampă maşină LED
• Cap de frezare universal
• Contralagăr-orizontal
• Dorn de frezare lung ISO 50 / 32 mm
• Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 50 / 40 mm
• Acoperire telescopică axa z
• Dispozitiv universal de protecţie
• Acoperire de protecţie pentru frezarea orizontală
• Lubrifiere centralizată
• Scule de operare

Pentru lucrările de frezare orizontale cu contralagăr 
şi dorn de frezare lung în fabricaţie de serie

Lubrifiere centralizată electrică şi sistem 
de răcire cuprinse în completul de livrare

Cap de frezare universal, cu 2 axe de rotaţie, 
reglabil pentru toate poziţiile unghiulare

Date tehnice BFM 2100
Mărimea mesei 2100 x 500 mm
Prindere ax ISO 50
Turatie ax, continuu (12) 40 - 1600 rot/min
Cursă de deplasare longitudinală (x) 1500 mm
Cursă de deplasare transversală (y) 700 mm
Cursă de deplasare verticală (z) 700 mm
Consolă 610 mm
Cap ax-Zonă de pivotare 360°
Distanţă ax / masă 0 - 700 mm
Viteze avans
Axa x (fără trepte) 20 - 1800 mm/min
Axa y (fără trepte) 20 - 1800 mm/min
Axa z (fără trepte) 10 - 900 mm/min
Mers rapid în axele x şi y 3500 mm/min
Mers rapid axa z 1750 mm/min
Motor avans 2,0 kW
Putere pompă agent de răcire 0,55 kW
Motor principal 7,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 3300 x 2380 x 2750 mm
Greutate cca. 7300 kg
Nr. art. 02-1316XL

• O încărcarea foarte mare a mesei datorită construcţiei masive din fontă cenuşie
• Cap de frezare universal „Huron“, reglabil pentru toate poziţiile unghiulare
• Ghidaje plane dimensionate mare garantează stabilitatea la încărcare de frezare crescută
• Inclusiv braţ în consolă pivotabil cu pupitru de operare ataşat vizibil
• Căi de ghidare durificate şi rectificate inductiv
• Reglarea fără trepte a vitezei avansului în toate axele
• Postament nervurat de mare suprafaţă în mod de construcţie robust cadru
• Masă de lucru şlefuită cu precizie condusă optim pe postamentul lat
• Coloană şi stativ în formă constructivă masică de stativ cadru
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BFM 2100

INDUSTRY

Viteza de alimentare în 
toate axele fara trepte

Ghidaje plate rigide şi polizate - concepute 
pentru sarcini de lucru grele

Inclusiv compensarea greutăţii şi 
acoperire telescopică în axa z

Panou de operare montat 
vizibil cu afişaje digitale 

integrate

Maşina convenţională de frezare cu pat BFM 2100 este cel mai bine adecvată 
pentru aşchierea pieselor de prelucrat grele şi mari. Ghidajele dimensionate 
mari în toate axele garantează în cea mai mare măsură stabilitate şi precizie 
chiar şi la încărcări ridicate ale mesei. Prin ajustarea fără trepte a nivelelor 
90° şi 45°, capul de frezare universal poate fi reglat la toate poziţiile 
unghiulare.

Accesorii optionale: Nr. art.
Masă rotundă orizontală şi verticală HV 12 27-1003
Masă rotundă pivotabilă TSK 320 27-1044
Menghină maşină din două piese MS 200 28-1021
Menghina hidr. a maşinii VH 200 cu disc rotativ 28-2091
Menghină maşină presiune înaltă PHV 200 28-2122
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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VMC 940

PROFESSIONAL

Centru de prelucrare 
vertical CNC

•  Ghidaje liniare de precizie şi acţionări servo de mare putere pentru viteze mari ale mersului  
rapid în toate axele şi solicitări ridicate ale piesei de prelucrat

• Carcasare completă a maşinii cu o uşă glisantă şi 2 uşi laterale pentru un acces simplu
•  Eficienţă economică înaltă datorită echipării cumprinzătoare de serie, precum şi multitudinii  

de accesorii opţionale
• Schimbător de sculă automat cu 16 compartimente în varianta constructivă carusel
• Batiu stabil din fontă turnată, în modul constructiv pat rigid, pentru o funcţionare lină şi cele mai bune performanţe de frezare
• Șuruburi de precizie, cu rulmenți cu bile și piuliţe pretensionate, în toate cele 3 axe
• Ungere centralizată pentru toate căile de ghidare şi șuruburile cu bile
• Elemente de operare montate ergonomic la pupitrul de operare rabatabil
• Masă de lucru mare, masivă, cu suprafaţă prelucrată precis

Date tehnice VMC 940
Zona de lucru
Dimensiuni masă 920 x 400 mm
Prindere ax BT 40
Turaţie ax, fără trepte 40 - 8000 rot/min
Cursă de deplasare axa x 700 mm
Cursă de deplasare axa y 400 mm
Cursă de deplasare axa z 500 mm
Distanţa capul axului- suprafaţa mesei 90 - 590 mm
Consolă 440 mm
Capacitate de încărcare a mesei 400 kg
Caneluri T (număr / lăţime / distanţă) 3 / 14 mm / 120 mm
Avans
Avans de lucru în axele x, y şi z 2,5 - 6000 mm/min
Mers rapid în axele x şi y 30.000 mm/min
Mers rapid axa z 24.000 mm/min

Date tehnice VMC 940
Precizii
Precizii de poziţionare ± 0,005 mm
Precizii de repetabilitate ± 0,003 mm
Portsculă
Numărul locurilor de sculă 16 buc.
Mărime sculă Ø x L max. 150 x 350 mm
Masa max. sculă 8 kg
Timp de schimbare sculă, sculă / sculă 7 sec.

Putere motor ax 5,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2050 x 2300 x 2600 mm
Greutate cca. 3300 kg
VMC 940 cu Siemens Sinumerik 808D Advanced 02-1345XL
VMC 940 cu Siemens Sinumerik 828D 02-1346XL

Accesorii standard:
• Sistem de comandă Siemens Sinumerik 
• Roată de mână electronică cu buton Oprire de urgenţă
• Acţionări servo Siemens pentru toate cele 3 axe 
• Schimbător de scule cu 16 compartimente 
• Transportor pentru şpan spiralat 
• Ghidaje liniare de precizie în toate axele 
• Funcţie automată de suflare a șuruburilor cu bile 
• Orientare automată a axului
•  Înveliș de protecție complet al maşinii cu  

1 uşă glisantă frontală
• Vizor din sticlă securizată CE 
• Zăvorâre de siguranţă
• Lampă maşină LED
• Lubrifiere centralizată automată
• Pistol manual de aer comprimat 
• Capace telescopice în axele x, y şi z 
• Baie de agent de răcire

Schimbător de scule cu 16 compartimente 
pentru durate scurte de echipare

NOU
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VMC 940Centrul de prelucrarea verticală CNC VMC 940 este echipat opțional cu un 
sistem de comandă Siemens Sinumerik 808D Advanced sau comanda 828D 
şi cu un schimbător de scule cu 16 compartimente. Prin modul constructiv 
compact, o mărime a mesei de 920 x 400 mm precum şi cursele de deplasare 
mari acest model este ideal pentru prelucrarea în producţie a seriilor de 
mărime mică şi mijlocie, dar acest model este folosit cu succes şi pentru 
prelucrarea fabricatelor unicat în construcţia matriţelor respectiv 
construcţia de maşini precum şi în domeniul instruirii.

Accesorii optionale livrabile la cerere:
Renishaw TS27R palpator de măsurare tangenţial pentru măsurarea sculei
Renishaw OMP 60 palpator de măsurare tangenţial cu transfer optic al semnalului
Pregătire pentru ataşarea unei a 4-a axe
Masă rotundă CNC pentru a 4-a axă (Ø 200 mm)

Accesorii optionale livrabile la cerere:
Diverse dispozitive de prindere sculă MAS-BT40
Menghine hidraulice de diferite mărimi
Masă rotundă pivotabilă TSK 
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l

Păpuşă fixă robustă, schimbarea 
sculei la alegere manuală sau 

automată

În fabricaţie de serie dotat cu sistem de 
comandă Siemens Sinumerik cu monitor tip 
display LCD color pentru o eficienţă înaltă şi 
manipulare simplă

Garanţie Siemens 
2 ani
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Aparat de filetare

Double roller tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4
de M3 - M12
MT 2 / MT 3 / MT 4
from M3 – M12

Tije de prindere pentru cap de strunjire 

Set bucsa prindere

Boring head shank

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
ISO 30 / ISO 40
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
ISO 30 / ISO 40

Collet set

MK 2, 3 - 10 mm - 6-piese
MK 3, 4 - 16 mm - 7-piese
MT 3, 4 - 16 mm - 6 pcs.
MT 2, 3 - 10 mm - 7 pcs.

Set mandrină freză ER

Mill chuck set ER

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5 
3 - 25 mm / 16-piese
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
3 - 25 mm / 16 pcs.

Set mandrină freză ER

Mill chuck set ER

ISO 30 / ISO 40 / ISO 50
3 - 25 mm / 16-piese
ISO 30 / ISO 40 / ISO 50
3 - 25 mm / 16 pcs.

Aparat de filetare

Double roller tapping chuck set

MK 3 / MK 4 / MK 5
de M12 - M24
MT 3 / MT 4 / MT 5
from M12 - M24

Aparat de filetare Super

Aut. reversible tapping chuck set

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Cop de prindere cu precizie

Precision boring head

Diametru 50 / 75 / 100 mm

Diameter 50 / 75 / 100 mm

Set cap strunjire şi alezare interioară

Boring head combo package

Cu bare de găurire, MK 2 - 50 mm / 
MK 3 - 50 mm 
With boring bars, MT 2 - 50 mm /
MT 3 - 50 mm

Set cap strunjire şi alezare interioară

Boring head combo package

Cu bare de găurire, MK 3 - 75 mm / 
MK 4 - 75 mm 
With boring bars, MT 3 - 75 mm /
MT 4 - 75 mm

Accesorii

Set bucsa prindere ER

Collet set ER

ER 16, 1 - 10 mm, 10-piese
ER 20, 1 - 12 mm, 12-piese
ER 25, 2 - 16 mm, 12-piese

Set mandrină freză ER

Mill chuck set ER

Set mandrină freză ER

Mill chuck set ER

Set mandrină freză ER

Mill chuck set ER

Set mandrină freză ER

Mill chuck set ER

ER 16, MK 2, 3 - 10 mm, 7-piese

ER 16, MT 2, 3 - 10 mm, 7-pcs.

ER 25, MK 2, 4 - 16 mm, 8-piese
ER 25, MK 3, 4 - 16 mm, 8-piese
ER 25, MT 2, 4 - 16 mm, 8-pcs.
ER 25, MT 3, 4 - 16 mm, 8-pcs.

ER 25, MK 2, 3 - 16 mm, 10-piese
ER 25, MK 3, 3 - 16 mm, 10-piese
ER 25, MT 2, 3 - 16 mm, 10-pcs.
ER 25, MT 3, 3 - 16 mm, 10-pcs.

ER 32, MK 3, 3 - 20 mm, 13-piese

ER 32, MT 3, 3 - 20 mm, 13-pcs.

Set tăiere filet-schimbare rapidă mandrină 

Quick change tapping chuck set

MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
M6 - M30
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5
M6 - M30
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Dorn de frezare introdus prin presare

Taper shell end mill holder 

Adaptor SK / MK 

Adapter SK / MT 

Sistem de fixare orizontala si verticala 

Horizontal / vertical tool fixture

MK 2 - 13 / 16 / 22 mm
MK 3 - 16 / 22 / 27 / 32 mm 
MK 4 - 16 / 22 / 27 / 32 / 40 mm 
ISO 40 - 16 / 22 / 27 / 32 / 40 mm 

ISO 30 - MK 2 / ISO 30 - MK 3
ISO 40 - MK 2 / ISO 40  - MK 3 / 
ISO 40  - MK 4

Prindere orizontală şi verticală

Horizontal and vertical mounting
possible

Masă rotundă orizontală/verticală RT 3S 

Horizontal & vertical rotary table RT 3S

Ø 80 mm, Înălţime constructivă 55 mm 
36:1, pivotant 0° - 90°  
Ø 80 mm, height 55 mm 
36:1, tiltable 0° - 90°

Masă rotundă orizontală/verticală RT 3 

Horizontal & vertical rotary table RT 3 

Ø 80 mm, Înălţime constructivă 40 mm 
Raport de transmisie 36:1 
Ø 80 mm, height 40 mm 
Gear transmission ratio 36:1 

Masă rotundă orizontală/verticală RT 4 L 

Horizontal & vertical rotary table RT 4 L 

Ø 100 mm, Înălţime constructivă 54 mm 
Raport de transmisie 36:1 
Ø 100 mm, height 54 mm 
Gear transmission ratio 36:1 

Masă rotundă orizontală/verticală RT 4

Horizontal & vertical rotary table RT 4 

Ø 110 mm, Înălţime constructivă 85 mm 
Raport de transmisie 90:1 
Ø 110 mm, height 85 mm 
Gear transmission ratio 90:1 

Masă rotundă orizontală/verticală RT 5 

Horizontal & vertical rotary table RT 5 Tiltable rotary table RT 4 S 

Masă rotundă pivotabilă RT 4 S 

Planşaibă

Independent chuck

Mandrină cu 3 bacuri

3-jaw chuck

Ø 125 mm, Înălţime constructivă 85 mm 
Raport de transmisie 60:1 
Ø 125 mm, height 85 mm 
Gear transmission ratio 60:1

Ø 100 mm, Înălţime constructivă 63 mm 
36:1, pivotant 0° - 90° 
Ø 100 mm, height 63 mm 
36:1, tiltable 0° - 90° 

Diametru: 80 mm
cu disc de prindere diam. 100 mm
Diameter: 80 mm
With mounting plate diam. 100 mm

Diametru: 80 mm
cu disc de prindere diam. 100 mm
Diameter: 80 mm
With mounting plate diam. 100 mm

Masa inclinabila SW

Tilting table SW 

Set combi

Combi-Set 

Masă rotundă HV 4 - Set 

Rotary table HV 4 - Set

Pivotant de 0° - 90° 
Potrivi für RT 4 L 
Tiltable from 0° - 90° 
Suitable for RT 4 L

RT 4 L + SW Diam. 100 mm, Înălţimea vârfului 68 mm 
Incl. păpuşă mobilă, discuri divizoare, flanşă 
ø 100 mm, center height 68 mm, 
incl. tailstock, index plate and flange 

Accesorii
Set bucsa prindere ER

Collet set ER

ER 32, 3 - 20 mm, 18-piese
ER 40, 4 - 26 mm, 23-piese

Mandrină cu 4 bacuri

4-jaw chuck

Diametru: 70 mm sau 80 mm
cu disc de prindere Ø 80 mm sau 125 mm
Diameter: 70 mm or 80 mm
With mounting plate Ø 100 mm or 125 mm
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Accesorii
Masă rotundă orizontală/verticală HV

Horizontal & vertical rotary table HV

Diametru masă 150 / 200 / 250 mm
Înălţimea vârfului 100 / 135 / 165 mm
Table diameter 150 / 200 / 250 mm
Center height 100 / 135 / 165 mm

Masă rotundă pivotabilă TSK 

Cap parţial semi universal BS 

Semi-universal dividing head 

Cap cu indexare orizonala/verticala

Horizontal & vertical dividing head Tilting rotary table TSK

Diametru 250 / 320 mm

Diameter 250 / 320 mm

BS-0: Înălţimea vârfului 100 mm 
BS-1: Înălţimea vârfului 128 mm 
BS-0: Center height 100 mm 
BS-1: Center height 128 mm

Înălţimea vârfului: 150 mm 
Divizare: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 
Center height: 150 mm 
Indexing: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 

Set accesorii de prinde 58 buc.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Mărimea canelurilor în T: 10 mm - M8
12 mm - M10 / 14 mm - M12
T-slot width: 10 mm - M8 
12 mm - M10 / 14 mm - M12

Set bolturi si nuturi 38 buc.

Stud bolt set 38 pcs. 

Mărimea canelurilor în T: 14 mm - M12
16 mm - M14 / 18 mm - M16
T-slot width: 14 mm - M12 
16 mm - M14 / 18 mm - M16 

Set accesorii de prinde 24 buc.

Clamping kit set 24 pcs. 

Mărimea canelurilor în T: 8 mm - M6 
 
T-slot width: 8 mm - M6 

Set accesorii de prinde 58 buc.

Deluxe clamping kit set 58 pcs.

Mărimea canelurilor în T: 16 mm - M14
18 mm - M16
T-slot width: 16 mm - M14 
18 mm - M16

Menghină maşină de precizie PS 

Precision machine vise PS 

Lăţime bacuri: 50 / 75 / 100 mm 
 
Jaw width: 50 / 75 / 100 mm 

Menghină de precizie în 2 axe PTS

2 way precision tilting vise PTS 

Lăţime bacuri: 50 / 75 / 100 mm 
 
Jaw width: 50 / 75 / 100 mm 

Menghină de precizie în 3 axe  PGS 

Precison universal machine vice PGS

Lăţime bacuri: 50 mm 
 
Jaw width: 50 mm 

Masă rotundă orizontală/verticală HV

Horizontal & vertical rotary table HV

Diametru masă 300 / 350 / 400 mm
Înălţimea vârfului 195 / 230 / 260 mm
Table diameter 300 / 350 / 400 mm
Center height 195 / 230 / 260 mm

Păpuşă mobilă pentru HV-Serie

Tailstock for HV-series

TS-1 pentru HV-6 / TS-2 pentru  HV-8 / 10 
/ 12, TS-4 pentru HV-14
TS-1 for HV-6 / TS-2 for HV-8 / 10 / 12
TS-4 for HV-14

Discuri divizoare pentru HV-Serie

Dividing plates for HV-series

DP-1 pentru HV-6 / DP-2 pentru HV-8 / 10 
/ 12, DP-3 pentru HV-14
DP-1 for HV-6 / DP-2 for HV-8 / 10 / 12
DP-3 for HV-14 /

Flanşă pentru HV-Serie

Flange for HV-series

Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
pentru HV-6 / 8 / 10 / 12 / 14
Diam. 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 
for HV-6 / 8 / 10 / 12 / 14

Masina de divizat

Tiltable index chuck 

Înălţimea vârfului: 70 mm 
Pivotant de 0° - 90° 
Center height: 70 mm 
Tiltable from 0° - 90°
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Menghină maşină universală UMS

Universal machine vise UMS 

Lăţime bacuri: 60 / 100 mm 
Bază pivotant 360 ° placă turnantă
Jaw width: 60 / 100 mm 
Swivel base 360° turnable 

Lăţime bacuri 50 / 75 / 100 mm

Jaw width 50 / 75 / 100 mm

Menghina de precizie PDA in 3 axe 

3 way angle machine vise PDA

Menghina cu deschidere mare FJ

Opening wider machine vise FJ

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 mm

Menghină maşină KV

Machine vise KV

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Jaw width: 100 / 125 / 150 / 200 mm

Menghina de precizie CY in 3 axe 

3 way angle machine vise CY

Lăţime bacuri: 80 / 100 / 130 mm

Jaw width: 80 / 100 / 130 mm

Opritor AMS-160

Work stop tool AMS-160

Potrivit pentru masinile de gaurit si frezat

Useable for milling and drilling
machines

2 way angle machine vise GS

Lăţime bacuri: 100 / 150 mm

Jaw width: 100 / 150 mm

menghina de precizie GS in 2 axe Masa inclinabila in unghi

Adjustable angle plates

Menghina CHV

MC compact vise CHV

Menghina pneumatica PQV

Pneumatic quick vise PQV

Mărimea mesei 230 x 120 mm 
Pivotant de 0° - 90° 
Table size 230 x 120 mm 
Tiltable from 0° - 45

Menghină de precizie QKG

Precision tool maker vise QKG

Menghină de precizie QKG

Precision tool maker vise QGG

Lăţime bacuri: 100 / 130 / 160 /
200 mm
Jaw width: 100 / 130 / 160 /
200 mm

Lăţime bacuri: 100 / 130 / 160 /
200 mm
Jaw width: 100 / 130 / 160 / 
200 mm

Lăţime bacuri: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Lăţime bacuri: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Menghină sinus QKJ

Precision angle vise QKJ

Lăţime bacuri: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Menghina hidr. a maşinii  VH

Hydro machine vise VH

Menghina maşinii presiune înaltă  PHV

Hydraulic machine vise PHV

Masa inclinabila in unghi

Adjustable angle plates

Lăţime bacuri: 100 / 125 / 150 / 
200 mm
Jaw width: 100 / 125 / 150 / 
200 mm

Lăţime bacuri: 130 / 160 / 200 /
250 mm
Jaw width: 130 / 160 / 200 /
250 mm

3 dimensiuni diferite 180 x 130 /
250 x 180 / 300 x 240 mm
3 different table sizes 180 x 130 / 
250 x 180 / 300 x 240 mm
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Accesorii
Menghină sinus QKJ

Precision angle vise QGJ

Menghină de precizie 2– dimensionale

Precision universal vise

Lăţime bacuri: 50 / 73 / 100 / 125 mm 
 
Jaw width: 50 / 73 / 100 / 125 mm 

Lăţime bacuri: 70 mm

Jaw width: 70 mm

Subler

Dial caliper

Interval masurare 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm
Range: 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm

Subler cu falci lungi

Mono block vernier caliper

Interval masurare: 500 sau 1000 x 0,02 mm,
cu vârfuri de cuţit 150 mm
Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,
with upper jaws 150 mm

Subler digital

Digital caliper

Interval masurare: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm
Range: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm

Subler digital de dimensiuni mari

Big size digital caliper

Interval masurare: 500 x 0,01 mm,
cu vârfuri de cuţit 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,
with upper jaws 200 mm

Vernier adancime

Depth vernier gauge 

Interval masurare: 200 x 0,02 mm,
cu şină aplicată
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

Ecartament inaltime

Double beam dial height gauge

Cu ceas comparator, Interval masurare:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
With dial gauge, Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Mitra cu reglaj unghi

Univeral bevel protractor

Lungime şine: 300 mm
Interval masurare: 0 - 360°, cu lupă
Length: 300 mm
Range: 0 – 360°, with magnifier

Set profesional de sublere 3-piese

Professional measuring tool set

Şubler, micrometru şi micrometru de
interior în casetă de lemn
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Set profesional de sublere 4-piese

General purpose measuring tool set

Şubler, micrometru, etalon şi echer de
precizie în casetă de material plastic
Vernier caliper, micrometer, edge 
square and steel ruler in plastic box

Set profesional de sublere 5-piese

Precision measuring tool set

Set cu sublere micrometrice 6-piese

Outside micrometer set

Set cu sublere micrometrice 6-piese

Outside micrometer set

Instrumente de măsurare din oţel alit,
inoxidabil cromat mat, în casetă de lemn
Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box

Interval masurare: 0 – 150 x 0,01 mm

Range: 0 – 150 x 0,01 mm

Interval masurare:
150 – 300 x 0,01 mm
Range: 150 – 300 x 0,01 mm

Ecartament digital inaltime

Double column digital height gauge

Interval masurare:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Set subler si raportor

Combination square set protractor

Lungime: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm
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Set cu sublere micrometrice digitale

Electronic digital micrometer set

Interval masurare:
0 – 100 x 0,001 mm
Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Micrometre de adancime

Depth micrometer

Interval masurare: 0 – 100 x 0,01 mm

Range: 0 – 100 x 0,01 mm

Micrometre de adancime digitale

Electronic digital depth micrometer

Interval masurare:
0 – 100 x 0,001 mm
Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Set cu sublere micrometrice de interior

Inside micrometer set

Interval masurare: 5 – 100 x 0,01 mm

Range: 5 – 100 x 0,01 mm

Sublere micrometrice digitale de interior

4 pcs. digital inside micrometer set

Interval masurare: 5 – 100 x 0,001 mm

Range: 5 – 100 x 0,001 mm

Dial indicator general style

Interval masurare: 10 x 0,01 mm
Protejat la praf
Range: 10 x 0,01 mm
With dust resistant function

Indicator digital Subler digital

Indicator general

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Indicator cu cadran

Dial indicator

Indicator lung

Large size dial indicator

Interval masurare: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Digital indicator

Indicator de testare cu cadran

Dial test indicator

Indicator de testare cu cadran digital

Digital dial test indicator Digital thickness gauge

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Interval masurare: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Interval masurare: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Interval masurare: 0 – 25 x 0,01 mm

Range: 0 – 25 x 0,01 mm

Lera 20 buc.

20 pcs. feeler gauge

Interval masurare: 0,05 – 1,0 mm
Lungime blat: 100 mm
Range: 0,05 – 1,0 mm
Length: 100 mm

Magnet mecanic universal

Mechanical universal magnetic base

Forţă de prindere: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Magnet hidraulic universal

Hydraulic universal magnetic base

Cu fixare hidraulică
Forţă de prindere: 50 kg
With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Set distantiere metrice 47 buc

Metric gage block set 47 pcs.

Precizie conform DIN 861/1
Cuprins între 1,005 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 – 100 mm
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Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set 

DIN 2269, de la 1,0 - 5,0 mm
Gradaţie: 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set

DIN 2269, de la 1,0 - 10,0 mm
Gradaţie: 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Set distantiere metrice 87 buc

Metric gage block set 87 pcs.

Precizie conform DIN 861/1
Cuprins între 1,001 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 – 100 mm

Nivela de precizie

Master precision level

Lungime: 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Cadru de precizie

Precision frame bubble

Dimensiuni: 200 x 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Afişaj poziţie 1-axă POSITRON P2

Single axis position indicator POSITRON P2 

Lungime de măsurare: 600 / 1000 mm
Precizie: 0,01 mm
Sizes: 6600 / 1000 mm
Graduation: 0,01 mm

Tester duritate Rockwell RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

Interval masurare: HRC 20 – 70

Rockwell range: HRC 20 – 70

Banc cu centru de precizie

Precision heavy duty bench center

Deschiderea între vârfuri: 500 mm
Înălţimea vârfului: 170 mm
Distance between centers: 500 mm
Center height: 170 mm

Profile proiector

Measuring and contour projector

Reglaj digital al unghiului Level Box

Digital angle finder Level Box

Nivela digitala

Digital level

Raportor multifunctional

Multifunction angle finder

Pentru masura 2D a pieselor mici

For non-contact 2D measuring
of small parts

Raportor cu nivelă cu bulă convenabil
al preţ 
Cheap angle finder
with water level 

Cu senzor de înclinaţi şi laser punctual,
Afişaj în grade sau procente, L=60 cm
With incline sensor and laser point,
Indication in degree or percent, L=60 cm

Interval masurare: 360°
Precizie: 0,2°
Range: 360°
Accuracy: 0,2°

Aparat de centrare precizie 2D

Centering indicator

Pentru centrare, aliniere, trasare, reglare 
punct de zero
For centering, adjustment, 
marking, zero point setting

Dispozitive de calibrare la zero

Zero setting device

Pentru determinarea punctului de referinţă 
a axei Z
For setting the basing point
of the z-axis

Palpator muchii

Edge finder

Diametru tijă 10 mm
Cap palpare diam. 10 mm sau 10 / 4 mm
Shaft diameter 10 mm
Feeler head diam. 10 mm or 10 / 4 mm

Set palpator muchii 5 piese

Edge finder set 5 pcs.

Pentru determinarea linie de zero
Cu tijă cilindrică
Using for identifying centre lines
With cylindrical shaft
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Palpator muchii cu afişaj luminos

Edge finder with indicator lamps

SOE 20 S: ø 20 mm / L: 120 mm 
SOE 20 L: ø 20 mm / L: 158 mm
SOE 20 S: ø 20 mm / L: 120 mm 
SOE 20 L: ø 20 mm / L: 158 mm

Palpator muchii cu afişaj luminos

Edge finder with indication lamp

Cu prindere MK 2
Lungime: 160 mm
With MT 2 taper
Length: 160 mm

Set 10 buc. cu unghi de precizie

10 pcs. precision angle block set

Cu următoarele unghiuri: 1° / 2° / 3° / 
4° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30°
Each set include: 1° / 2° / 3° /
4° / 5° / 10° / 15° / 20° / 25° / 30°

Set 17 buc cu unghi de precizie 

17 pcs. angle block set

Cale de la 0,25° - 45°

Various angle blocks from 
0,25° - 45°

Set prisme de reazem paralele 28 p.

Standard steel parallel set

Dimensiune / size: 150 x 10 x 
(14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 
26 / 28 / 30 / 32 / 35 /
40 / 45 / 50) mm

Set cu paralele ondulate

Wavy parallel set

Paralelism: +/- 0,005 mm

Parallelism: +/- 0,005 mm

Bloc de ultra precizie in V  & set clemă

Ultra precision V-block & clamp set

L / B / H: 35 x 35 x 30 mm
L / B / H: 60 x 60 x 50 mm
L / B / H: 105 x 105 x 75 mm

Bloc magnetic in V

Magnetic V-block

L / B / H: 100 x 70 x 95 mm

L / W / H: 100 x 70 x 95 mm

Ecartament cu unghi reglabil , 0 ° - 60 °

Adjustable angle gauge, 0° - 60°

Dimensiune:
25 x 32 x 75 mm / 30 x 48 x 102 mm
Measurement: 
25 x 32 x 75 mm / 30 x 48 x 102 mm

Afisaj digital pe 3 axe SDS 6 - 3V

Three axis digital readout system

Utilizabil universal pentru găurire, frezare, 
strunjire strunguri și mașini de rectificat
Universal useable for drilling, milling,
turning lathes and grinding machines

Set 8 buc cu unghi de precizie 

8 pcs. universal angle block set

Cu următoarele unghiuri: 1° / 2° / 3° / 
4° / 5° / 10° / 15° / 30°
Each set include: 1° / 2° / 3° /
4° / 5° / 10° / 15° / 30°

Set bloc in V

Tool maker V-block set

Utilizabile în poziţie verticală şi orizontală
Dimensiune: 90 x 48 x 48 mm
Upright or reclined useable
Measurement: 90 x 48 x 48 mm

Interval de masurare de la 70 - 370 mm
Secțiune transversală 16 x 16 mm
Measuring lengths from 70 - 370 mm
Cross section 16 x 16 mm

Interval de masurare de la 70 - 470 mm
Secțiune transversală 25 x 34 mm
Measuring lengths from 70 - 470 mm
Cross section 25 x 34 mm

Interval de măsurare de la 70 - 1020 mm
Secțiune transversală 18 x 20 mm
Measuring lengths from 70 - 1020 mm
Cross section 18 x 20 mm

Interval de măsurare de la 1120 - 3020 mm
Secțiune transversală 40 x 42 mm
Measuring lengths from 1120 - 3020 mm
Cross section 40 x 42 mm

Sistem de masurare liniar KA 200

Linear measuring system KA 200

Sistem de masurare liniar KA 500

Linear measuring system KA 500

Sistem de masurare liniar KA 300

Linear measuring system KA 300

Sistem de masurare liniar KA 600

Linear measuring system KA 600
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Set carotiere 6-piese

6 pcs./set HSS annular cutter set

14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm, Adâncime 
de găurire 50 mm, în casetă de plastic 
14 / 16 /18 /20 /22 / 24 mm 
Drill depth 50 mm, in plastic box

Set 6 burghie frezat HSS  

6 pcs. tap / drill countersink set

M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
Găurire, filetare, debavurare
Drilling, thread cutting, deburring

Set freză tijă, 3 - 10 mm, 6-piese

2 flute HSS end mill set, 6 pcs.

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Calitate HSS
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
HSS - quality

Set freză tijă, 4 - 16 mm, 7-piese

2 flute HSS end mill set, 7 pcs.

4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm
Calitate HSS
4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm
HSS - quality

Set freze HSS, 7 buc 

7 pcs. HSS roughing end mill set 

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 mm 
În casetă de lemn
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 mm 
In wooden case

Set freze de debavurare HSS-cobalt

7 pcs. HSS-cobalt roughing end mill set

6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20
În casetă de lemn
6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20
In wooden case

Set freze degroşare HSS, acoperit TiN

10 pcs. TiN-coated roughing end mills

10-buc., 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 
20 / 22 / 25 mm, În casetă de lemn
10 pcs., 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 
20 / 22 / 25 mm, in wooden case 

Set freză tijă, acoperit TiN

12 pcs. HSS TiN-coated end mills 

12-buc., 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm 
câte 6 buc. 2 respectiv 4 tăişuri
12 pcs., 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm 
Each 6 pcs. of 2 & 4 flute

Set freză tijă, acoperit TiN

20 pcs. HSS TiN-coated end mills

20-buc. 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 
12 / 14 / 16 / 20 mm
câte 10 buc. 2 respectiv 4 tăişuri
Each 10 pcs. of 2 & 4 flute

Casetă freză combi, acoperită, 12-piese

Combi milling box 12 pcs.

Câte 6 buc. freză cu tijă respectiv radială
HSS acoperit în strat TiN, 3 - 12 mm
Each 6 pcs. end mills and ball end mills
HSS-TiN-coated, 3 - 12 mm

Set 9 cutite coada de randunica

HSS woodruff keyseat cutter set

Acoperit cu strat TiN / TiN-coated
Mărimi / sizes:
10,5x2/10,5x3/19,5x4/19,5x5/19,5x6 
22,5x5/22,5x6/28,5x8/32,5x10 mm

Set 5 cutite cu taiere de 60° 

60 degree dovetail cutter set 5 pcs.

Acoperit cu strat TiN
Mărimi: 13 / 16 / 19 / 25 / 32 mm
TiN-coated
Sizes: 13 / 16 / 19 / 25 / 32 mm

Set 8 cutite rotunjire la capat

HSS corner rounding end mill set, 8 pcs.

R2 / R3 / R4 / R5 / R6 / R8 / R10 / R12 
Acoperit în strat TiN, în casetă de lemn
R2 / R3 / R4 / R5 / R6 / R8 / R10 / R12 
TiN-coated, in wodden case

Afisaj digital pe 3 axe ES-12 H

Three axis digital readout system

cu display LCD, utilizabil univeral

with LCD display, universal useable

Afisaj digital pe 3 axe ES-12 V

Three axis digital readout system

cu display LCD, utilizabil univeral

with LCD display, universal useable

Afisaj digital pe 3 axe i200

Three axis digital readout system

cu display LCD, utilizabil univeral

with LCD display, universal useable
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Freză plăcuţă interschimbabile

Indexable carbide end mill 

MK 2 - 16 mm 
MK 3 - 30 mm 
MT 2 - 16 mm 
MT 3 - 30 mm 

Set freze HSS, 8 buc

HSS-cobalt machine reamer set, 8 pcs.

5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 mm
Acoperit în strat TiN
5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 18 / 20 mm
TiN-coated

Freza metrica 

Metric shell end mill 

Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm 
mana dreapta taiere 
Diam. 40 / 50 / 63 / 80 mm 
Right hand cutting 

Portfreza de debavurare

Shell roughing end mill 

Diam. 40 / 50 / 63 mm 
mana dreapta taiere  
Diam. 40 / 50 / 63 mm 
Right hand cutting

Cutit frezare plana si patrata la 90°

90° facing square shoulder cutter

Diametru: 
63 / 80 / 100 / 125 mm

Diameter: 63 / 80 / 100 / 125 mm

Cutit frezare plana si patrata la 90°

Diametru:
40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm
Diameter:
40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm

90° facing square shoulder cutter

Freză frontală 75°

75° face milling cutter

Diametru: 
80 / 100 / 125 mm

Diameter: 80 / 100 / 125 mm

Set cheie pana A

Metric keyway broache set 2 / 3 mm

Câte 1 ac de broşat 2 / 3 mm
Câte 1 bucşă de ghidare 6 / 8 / 10 mm
Keyway size 2 / 3 mm
Bushing diam. 6 / 8 / 10 mm

Set cheie pana B / C

Keyway broache set 4 / 5 / 6 / 8 mm

Câte 1 ac de broşat 4 / 5 / 6 / 8 mm
Câte 1 bucşă de ghidare 12 / 14 / 
15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 
26 / 28 / 30 mm

Set cheie pana D 

Keyway broache set 10 / 12 / 14 mm

Set cheie pana E

Keyway broache set 16 / 18 mm

Set bare alezoare tip carbure

Brazed carbide tipped boring bar set

Echipament agent de răcire

Coolant pump

Câte 1 ac de broşat 10 / 12 / 14 mm
Câte 1 bucşă de ghidare 32 / 34 / 35 / 
36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 45 / 46 / 
48 / 50

Câte 1 ac de broşat 16 / 18 mm
Câte 1 bucşă de ghidare 52 / 54 / 
55 / 56 / 58 / 60 / 62 / 65 mm

Tijă: 12 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

Shaft: 12 / 16 / 18 / 20 / 25 mm

Ans. cu recipient (11 l)
şi furtun flexibil, 400 V
Compl. with tank (11 l) and flexible tube 
400 V

Set bare alezoare 3 buc.

3-pcs. boring bar set

3-piese set
Tijă: 8 / 10 / 12 mm
3 pcs. set
Shaft: 8 / 10 / 12 mm

Dispozitiv universal agent de răcire

Universal coolant pump

Cu recipient din material plastic (10 l)
şi furtun flexibil, 230 V / 400 V
With plastic tank (10 l) and flexible tube
230 V / 400 V

Set bare alezoare 4 buc.

4 pcs. boring bar set

4-piese set
Tijă; 10 / 12 / 16 / 20 mm
4 pcs. set
Shaft: 10 / 12 / 16 / 20 mm
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Avans automat masă frezare AL 500 D

Power feed AL 500 D

Incl. transformator, întrerupător de capăt, 
utilizabil pentru axa X
Incl. transformer, limit switch,
only for x-axis

Avans automat masă frezare AL 500 P

Power feed AL 500 P

Incl. Stânga-dreapta, mișcare rapidă 
Montarea verticală pe x-, y- și axa z
Incl. Left-right turning, fast motion
Vertical mounting on x-, y- and z-axis

Avans masă frezare FTV-1 / 230 V

Auto feeder FTV-1 / 230 V

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
KF 20 / KF 20 Super
For drilling and milling machine
LF 20 / KF 20 Super

Avans masă frezare FTV-2 / 230 V

Auto feeder FTV-2 / 230 V

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
KF 20 L / KF 20 L Super
For drilling and milling machine
KF 20 L / KF 20 L Super

Avans masă frezare FTV-5 / 230 V

Auto feeder FTV-5 / 230 V

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
BF 25 Super / BF 25 L Super
For drilling and milling machine
BF 25 Super / BF 25 L Super

Avans masă frezare FTV-4 / 230 V

Auto feeder FTV-4 / 230 V

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
BF 22 / BF 22 L Super
For drilling and milling machine
BF 22 / BF 22 L Super

Avans masă frezare FTV-3 / 230 V

Auto feeder FTV-3 / 230 V

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
BF 18 / BF 18 Super
For drilling and milling machine
BF 18 / BF 18 Super

Sabot maşinăe NE 80 / 120 / 160

Machine mounts NE 80 / 120 / 160

Capacitate de încărcare: 500/800/1000 kg
Diametru: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Sabot maşină MS 80

Machine mount MS 80

Capacitate de încărcare: 500 kg
Diametru 80 mm
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Utilizabil pe mașini de frezat, cu gaura 
de ax și conicitate ISO 40 
Useable on milling machines with 
spindle hole and ISO 40 taper

Aparatoare de siguranta reglabila

Adjustable safety guard

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
diferite dimensiuni la cerere
Useable for drilling and milling machines
Different sizes on request

Apărătoare de siguranță reglabilă  PFR 01

Adjustable safety guard PFR 01

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
diferite dimensiuni la cerere
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Apărătoare de siguranță reglabilă  PFR 02

Adjustable safety guard PFR 02

Pentru Maşina de frezare
diferite dimensiuni la cerere
Useable for milling machines
Different sizes on requiest

Blocare pneumatică a sculei APD 230 

Pneumatic tool clamping APD 230 

Accesorii

Avans automat masă frezare AL 450 D

Power feed AL 450 D

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
For drilling and milling machine
FM 45 HS / FM 45 HSV / FM 50 HSV / 
BF 40 HS / BF 45 HSV / BF 45 HSV Vario

Avans automat masă frezare AL 350 D

Power feed AL 350 D

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
BF 30 Super / BF 35 Vario
For drilling and milling machine
BF 30 Super / BF 35 Vario

Avans masă frezare FTV-65 / 230 V

Auto feeder FTV-6 / 230 V

Pentru maŞina de găurireş Şi frezare
KF 25 D Vario / L Vario / Pro
For drilling and milling machine
KF 25 D Vario / L Vario / Pro
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Lichid de racire universal

Universal coolant fluid

RK 12, canistră de 5

RK 12, 5 l canister

Lampă maşină LED 1

LED lamp with hinged bracket

Tensiune: 230 V
Cu braţ flexibil şi magnet
Voltage: 230 V 
With flexible arm and magnet

Accesorii
Lampă maşină LED 2

LED lamp 2

Tensiune: 24 V sau 230 V cu transformator
cu braţ flexibil
Voltage: 24 V or 230 V with transformer 
With flexible arm

Lampă maşină LED 3

LED lamp 3

Lampă maşină LED 3-130

LED lamp 3-130

Lampă maşină LED 4

LED lamp 4 

Lampă maşină LED 4

LED lamp 4

Tija magnetica span

Magnetic chip collector

Pentru îndepărtarea ușoară a aschii
 
For easy removal of chips 

Tensiune: 24 V, diametru optional
90 sau 130 mm
Voltage: 24 V, diameter optionally 
90 or 130 mm 

Tensiune: 230 V
cu transformator
Voltage: 230 V
With transformer

Tensiune: 24 V

Voltage: 24 V 

Tensiune: 230 V
cu transformator
Voltage: 230 V
With transformer
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Hobby 140 
Hobby 250

Proficenter 250 
Hobby 300 DC
Hobby 300 VD

Hobby 300 Super
Hobby 350 VD

Hobby 350 VDM
Hobby 400 Super



Compact 400 V
Smart 410 Vario
Solid 460 Vario
Titan 560 Vario
Titan 660 Vario
Titan 800 Vario

FEL 

Profi 550 LZ
Profi 750 LZ
Profi 550 DC
Profi 750 DC

Profi 700 BQV
Profi 700 BDC
Profi 550 TOP
Profi 700 TOP
Profi 550 PRO
Profi 700 PRO

Proficenter 550 WQV

Profi 300 V
Profi 400 V 
Profi 400 G
Hobby 500
Profi 450 V
Profi 510 V

Proficenter 450 V
Proficenter 510 V

Profi 550 WQ
Profi 550 WQV

Profi 600 G

Proficenter 700 BQV 
Proficenter 700 BDC
Proficenter 700 TOP

Standard 150 Basic
Standard 150 Plus
Standard 150 V-Plus 
Standard 165 Plus

Standard 165 D
Standard 165 TOP
Standard 165 V-D 

Standard 165 V-Top 

Master 180
Standard 360 V
Master 360 Pro

Master 380
Master 400

Compact 400
Smart 410
Solid 460
Titan 560
Titan 660
Titan 800

Compact 400 V
Smart 410 Vario
Solid 460 Vario
Titan 560 Vario
Titan 660 Vario
Titan 800 Vario

FEL 

Profi 550 LZ
Profi 750 LZ
Profi 550 DC
Profi 750 DC

Profi 700 BQV
Profi 700 BDC
Profi 550 TOP
Profi 700 TOP
Profi 550 PRO
Profi 700 PRO

Proficenter 550 WQV

Profi 300 V
Profi 400 V 
Profi 400 G
Hobby 500
Profi 450 V
Profi 510 V

Proficenter 450 V
Proficenter 510 V

Profi 550 WQ
Profi 550 WQV

Profi 600 G

Proficenter 700 BQV 
Proficenter 700 BDC
Proficenter 700 TOP

Standard 150 Basic
Standard 150 Plus
Standard 150 V-Plus 
Standard 165 Plus

Standard 165 D
Standard 165 TOP
Standard 165 V-D 

Standard 165 V-Top 

Master 180
Standard 360 V
Master 360 Pro

Master 380
Master 400

Compact 400
Smart 410
Solid 460
Titan 560
Titan 660
Titan 800

STRUNGURI

Compact 400 V
Smart 410 Vario
Solid 460 Vario
Titan 560 Vario
Titan 660 Vario
Titan 800 Vario

FEL 

Profi 550 LZ
Profi 750 LZ
Profi 550 DC
Profi 750 DC

Profi 700 BQV
Profi 700 BDC
Profi 550 TOP
Profi 700 TOP
Profi 550 PRO
Profi 700 PRO

Proficenter 550 WQV

Profi 300 V
Profi 400 V 
Profi 400 G
Hobby 500
Profi 450 V
Profi 510 V

Proficenter 450 V
Proficenter 510 V

Profi 550 WQ
Profi 550 WQV

Profi 600 G

Proficenter 700 BQV 
Proficenter 700 BDC
Proficenter 700 TOP

Standard 150 Basic
Standard 150 Plus
Standard 150 V-Plus 
Standard 165 Plus

Standard 165 D
Standard 165 TOP
Standard 165 V-D 

Standard 165 V-Top 

Master 180
Standard 360 V
Master 360 Pro

Master 380
Master 400

Compact 400
Smart 410
Solid 460
Titan 560
Titan 660
Titan 800

STRUNGURI

www.ebernardo.ro
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Banc de strung
Banc maşina de frezat

• Acţionare electronică fără trepte pentru rezultate de lucru precise
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• Precizie de concentricitate înaltă datorită rulmentului cu bile de precizie
• Citire exactă datorită inelelor scală dimensionat mare
• Ghidaj de oţel rotund rectificat pentru cea mai ridicată precizie posibilă
• Domeniu de utilizare extins datorită accesoriilor speciale livrabile
• Seturile opţionale de conversie facilitează o reconfigurarea rapidă şi simplă la un alt model

Chit conversie strunjire - frezare
Nr.art. 03-1586

Accesorii standard:
• Reglare fără trepte a turaţiei
• Protecţie mandrină
• Scule de operare
• Mandrină cu 3 bacuri 50 mm (Nanoturn)
• Mandrină cu coroană dinţată 0,6 - 6 mm (cu excepția Nanoturn)

Reglarea vitezei 
fără trepte

Design 
inovator

Utilizata 
universal

Cel mai 
bun pret

Date tehnice NANOTURN
Deschiderea între vârfuri 100 mm
Înălţimea vârfului 55 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 110 mm
Alezaj ax 8 mm
Suport traseu de proces 40 mm
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 4500 rot/min
Putere motor 0,15 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 360 x 250 x 300 mm
Greutate cca. 9,2 kg
Nr.art. 03-1010

Date tehnice NANOMILL
Capacitate de găurire max. 6 mm
Consolă 60 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 4500 rot/min
Mărime masă / caneluri T 75 x 45 mm / 8 mm
Traseu de proces (x / y) 50 / 50 mm
Masă cruce pivotantă -45° până la +45°
Masă în cruce rotativă -30° până la +30°
Putere motor 0,15 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 360 x 250 x 420 mm
Greutate cca. 11 kg
Nr.art. 03-1011

Accesorii optionale: Nr.art.
Set mandrină cleşti de prindere 6 piese., 1,2,4,5,6 mm 03-1592
Mandrină coroană dinţată 0,6 - 6 mm / B 10 03-1593
Disc de prindere diam. 70 mm 03-1595
Sortiment dispozitive strângere sculă 12-piese 03-1596
Set freză tijă 1,2,4,5,6 mm 03-1597
Menghină 40 mm 03-1598
Masă rotundă 70 x 25 mm 03-1599
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Banc de strung
Strungul de masă precis Hobby 140 este cel mai bine adecvat pentru prelucrarea 
pieselor mici. Prin modul constructiv mic şi cu vibraţii reduse, acest model îşi 
găseşte domeniul de utilizarela prelucrătorii de mecanică fină, ceasornicari, 
bijutieri şi în realizarea modelelor.

• Acţionare reglabilă electronic fără trepte prin intermediul motorului de curent continuu DC
• Domeniu mare de turaţie de la 0 - 3800 rot/min
• Domeniu de utilizare extins datorită accesoriilor speciale livrabile
• Mod constructiv mic, compact, raport optim preţ-performanţă
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Precizie de concentricitate înaltă datorită rulmentului cu bile de precizie
• Pat prismatic călit şi rectificat inductiv
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• Structură constructivă compactă, mică pentru o funcţionare săracă în vibraţii

NOU

Transmisie 
variabila

Numai 1 domeniu de turaţie, nu este 
necesară nicio schimbare de treaptă

Sanie superioară rotativă 
(Nr. art. 03-1534)

pret
Top

Date tehnice Hobby 140
Deschiderea între vârfuri 140 mm
Înălţimea vârfului 55 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 110 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 60 mm
Alezaj ax 10 mm
Domeniu de turaţie, fără trepte 0 - 3800 rot/min
Cursă pinolă 25 mm
Prindere pinolă cilindric Ø 10 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,15 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,20 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)  420 x 300 x 230 mm
Greutate cca. 14 kg
Nr.art. 03-0999

Accesorii optionale: Nr.art.
Avans longitudinal (pentru axa z) 03-1533
Sanie superioară rotativă 03-1534
Linetă fixă 03-1535
Vârf pe role 03-1536
Mandrină cu coroană dinţată 03-1537
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6 buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Untergestell 56-1000

Livrabil opţional: avans 
pentru axa z

Reglarea fără trepte a 
turaţiei axului principal prin 
intermediul otenţiometrului.

Livrabile opţional mandrină cu coroană dinţată şi vârfuri de 
prindere pe role

Linetă fixă (imobilă) cu ghidaj de 
bronz (Nr. art. 03-1535)

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 50 mm
• Protecţie mandrină
• Protcutit

•  Vârf de centrare ce se  
roteşte cilindric odată cu piesa

• Perete posterior de şpan
• Scule de operare
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• Reglarea turaţiei axului principal fără trepte
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă
• Pat prismatic călit şi rectificat inductiv
• Comutator selector pentru avans longitudinal manual respectiv automat
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• Raport optim preţ-performanţă
• Rezemare precisă pe lagăre a axului cu 2 rulmenţi cu bile conice ajustabili
• Structură constructivă compactă, mică pentru o funcţionare săracă în vibraţii
•  Precizie de concentricitate a înaltă capului axului (≤ 0,015 mm)  

datorită rulmentului cu bile de precizie

Banc de strung
Micul şi compactul strung Hobby 250 este cel mai bine adecvat pentru 
meşteşugarii casnici şi de hobba datorită preciziei sale precum şi posibilităţii 
de strunjire transversală respectiv longitudinală şi tăierea de filete.

Accesorii 
standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
• Suport de oţel cu două compartimente
• Vârf de centrare MK 1
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Suport frezare vertical cu dispozitiv de 
rotire pe bile montat (opţional)

Opţional cu roţi de schimb pentru tăierea de filete 
(pas al filetului de la 0,5 - 1,25 mm)

Livrabil opţional: suport vertical de frezare 
cu o suprafaţă de prindere de 64 x 130 mm

Preț
Top

Operare simplă tota elementele 
de comutare central pe capul 

axului   Mandrină cu 3 bacuri 80 mm cu 
acoperire de protecţie conform 
standardului CE

Date tehnice Hobby 250
Deschiderea între vârfuri 250 mm
Înălţimea vârfului 75 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 150 mm
Alezaj ax 10 mm
Prindere în alezajul axului MK 2
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 2000 rot/min
Filet metric* (5) 0,5 - 1,25 mm
Filet în ţoli* (5) 16 - 24 Gg/1“
Cursă pinolă 25 mm
Prindere pinolă MK 1
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,15 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,20 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)  650 x 350 x 220 mm
Greutate cca. 23 kg
Nr.art. 03-1000

* Opţiune 

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 80 mm 21-2501
Linetă fixă 03-1500
Linetă ce funcţionează împreună 03-1505
Suport de frezare vertical 03-1510
Sanie superioară rotativă 03-1515
Dispozitiv de filetare metric 03-1520
Dispozitiv de filetare ţoli 03-1521
Set cleşti de prindere 3 - 6 mm (4 buc.) 03-1525
Dispozitiv de rotire sferic 03-1530
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 1 22-1000
Set suport oţel cu schimbare rapidă mod. Bernardo măr. 10 23-1055B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb cu element drept pentru mărimea 10 23-1058B
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Batiu 56-1000
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Centrul mini rotativ
Centrul mini rotativ Proficenter 250 este dotat în fabricaţie de serie cu un ataşament 
de frezare. Datorită modului său de construcţie compact această maşină oferă o 
funcţionare cu o echilibrare crescută şi prin aceasta un lucru precis silenţioasă. 
Maşina îşi găseşte domeniul de utilizarea la tâmplarii pretenţioşi de modelărie.

• Acţionare reglată electronic fără trepte
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Schimbarea turaţie fără complicaţii
• Pat prismatic durificat şi rectificat inductiv
• Arbore de ghidare cu avans automat
• Ataşament de frezare cu o poziţionare precisă de fineţe
• Aspect al frezării curat datorită pinolei cu dispozitiv de strângere
•  Rulmentul cu bile de precizie garantează o precizie  

de concentricitate înaltă
Elemente de comutare (reglare 
turaţie, comutator selector, 
avans, ...) montate la păpuşa 
fixă

În fabricaţie de serie 
cu element de frezare 

de precizie pentru 
găurire, frezare 

şi adâncire

Păpuşă mobilă cu scală de 
adâncime şi vârf pe role MK 1 
livrabil opţional

Transmisie 
variabila

Date tehnice Proficenter 250
Strung
Deschiderea între vârfuri 250 mm
Înălţimea vârfului 75 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 150 mm
Alezaj ax 10 mm
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 2000 rot/min
Filet metric* (5) 0,5 - 1,25 mm
Filet în ţoli* (5) 16 - 24 Gg/1“
Cursă pinolă 25 mm
Prindere pinolă MK 1
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,15 kW / 230 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 0,20 kW / 230 V
Dispozitiv ataşabil de frezare
Capacitate de găurire în oţel 10 mm
Freză frontală max. 20 mm
Consolă 105 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 1000 / 100 - 2000 rot/min
Prindere ax MK 2
Cursă pinolă 30 mm
Reglare cap de frezare pe înălţime 130 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,15 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,25 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 650 x 350 x 520 mm
Greutate cca. 39 kg
Nr.art. 03-1005

* Opţiune 

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
• Suport de oţel cu două compartimente
• Vârf de centrare MK 1
• Mandrină coroană dinţată 1 – 10 mm / B 12
• Cheie de operare

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 80 mm 21-2501
Linetă fixă 03-1500
Linetă ce funcţionează împreună 03-1505
Sanie superioară rotativă 03-1515
Dispozitiv de filetare metric 03-1520
Dispozitiv de filetare ţoli 03-1521
Set cleşti de prindere 3 - 6 mm (4 buc.) 03-1525
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 1 22-1000
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 10 mm / B 12 24-1080
Set mandrină freză ER 16, MK 2, 3-10 mm, 7-piese 26-1001
Set mandrină freză ER 25, MK 2, 3-16 mm, 10-piese 26-1002
Set freză tijă 3 - 10 mm, 6 piese 42-1000
Batiu 56-1000
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Banc de strung
Strungul Hobby 300 DC oferă prin motorul său de curent continuu fără 
perii o silenţiozitate ridicată în funcţionare precum şi o antrenare uniformă 
a axului. Prin raportul convingător preţ-performanţă acest model este soluţia
ideală pentru tâmplarii de modelărie şi meşteşugarii de hobby.

• În fabricaţie de serie cu ax de ghidare pentru strunjire longitudinală sau filetare
• Reglarea turaţiei axului principal fără trepte
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă
• Pat prismatic călit şi rectificat inductiv
• Comutator selector pentru avans longitudinal manual respectiv automat
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• Roţi de mână cu scalare reglabilă de fineţe (0,05/0,01 mm)
•  Precizie de concentricitate a înaltă capului axului (≤ 0,015 mm) datorită  

rulmentului cu bile de precizie

Date tehnice Hobby 300 DC
Deschiderea între vârfuri 300 mm
Înălţimea vârfului 75 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 150 mm
Alezaj ax 11 mm
Prindere în alezajul axului MK 1
Domeniu de turaţie, fără trepte 160 - 1500 / 320 - 3000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,05 / 0,1 mm/rot
Filet metric (8) 0,5 - 1,5 mm
Cursă pinolă 45 mm
Prindere pinolă MK 1 scurtat
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,45 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,63 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 660 x 330 x 300 mm 
Greutate cca. 25 kg
Nr.art. 03-1034

* fără batiu

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare
• Vârfuri de strung fixe
• Suport de oţel cu două compartimente
• Roţi de schimb

Turaţia axului este reglabilă 
fără trepte, în fabricaţie de 
serie dotată cu funcţionare 
dreapta-stânga

Mandrină cu 3-bacuri 
80 mm cu bacuri de 
strunjire şi găurire 
conţinută în completul de 
livrare

Sanie precisă şi cu mobilitate 
uşoară, având suport cu două 
compartimente

Reglare turaţie fără trepte, 
electronică, citire uşoară prin 

intermediul afişajului digital

Set complet roţi de schimb pen-
tru tăierea filetelor cuprins
în completul de livrare

Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină cu 4 bacuri DK12-80 mm conform DIN 6350 21-0800
Planşaibă K72-80 mm conform DIN 6350 21-5000
Diam. flanşă 80 mm 03-1557
Linetă ce funcţionează împreună 03-1558
Mandrină cleşte de prindere ER 16 - D 22 22-1081
Set cleşti de prindere ER 16, 1 - 10 mm, 10-piese 26-1020
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6-buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Batiu 56-1000

Transmisie 
variabila

Afisaj digital 
in serie
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• Reglarea turaţiei axului principal fără trepte
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Arbore de ghidare cu avans automat longitudinal
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• În fabricaţie de seri cu afişaj digital pentru sania transversală şi superioară
• Precizie înaltă a capului axului (mai bună de 0,015 mm) datorită rulmentului cu bile
• Mod constructiv mic, compact, raport optim preţ-performanţă
• Pat prismatic călit şi rectificat inductiv
• Păpuşă mobilă deplasabilă prin împingere pentru strunjire conică

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
• Roţi de schimb
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare
•  Suport de oţel cu schimbare rapidă  

cu 4 elemente ataşate
• Afişaj digital pentru sania transversală şi superioară
• Vârfuri de strung fixe

Turaţia axului este reglabilă fără 
trepte, în fabricaţie de serie dotată 
cu funcţionare dreapta-stânga

Livrabil opţional: mandrină 
cleşti de prindere, domeniu 
de prindere 4 - 16 mm

Planşaibă 100 mm (opţional) 
pentru prindere pieselor de 
lucru de formă neregulată

Pentru o citire simplă a traseului 
de proces în fabricaţie de serie este 

echipată sania transversală respectiv 
suportul superior cu un afişaj digital

Roţi de schimb pentru tăierea filetelor 
cuprinse în completul de livrare

Banc de strung
Strungul Hobby 300 VD este maşina optimă pentru meşteşugarii de hobby prin raportul optim 
preţ-performanţă şi accesoriile speciale cuprinzătoare. În completul de livrarea este cuprins 
un afişaj digital pentru sania transversală şi superioară.

Afisaj digital 
in serie

Date tehnice Hobby 300 VD
Deschiderea între vârfuri 300 mm
Înălţimea vârfului 90 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 180 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 110 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 1100 / 100 - 2500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,1 / 0,2 mm/rot
Filet metric (10) 0,4 - 2,0 mm
Cursă pinolă 50 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,25 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,35 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 720 x 290 x 290 mm 
Greutate cca. 38 kg
Nr.art. 03-1025B

* fără batiu

NOU

Papusa mobila cu 
prindere rapida

Acum cu suport de 
oţel cu schimbare 

rapidă

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm cu flanşă 03-1540
Disc de prindere diam. 160 mm 03-1541
Linetă fixă 03-1545
Linetă ce funcţionează împreună 03-1550
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Roţi de mână cu execuţie metalică 03-1548
Filet metric, 9-buc., execuţie metalică 03-1549
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 2 / 60 mm 22-1050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6 buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Suport de frezare vertical 03-1552
Set mandrină cleşti de prindere 4 - 16 (8 piese) 03-1551
Batiu D1 56-1050
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Motor de curent 
continuu fara perii 

• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (mai bună de 0,015 mm) datorită rulmentului cu bile de precizie
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• În fabricaţie de serie cu ax de ghidare pentru filetare respectiv pentru avans automat longitudinal
• Rezemare precisă pe lagăre a axului cu 2 rulmenţi cu bile conice ajustabili
• Motor puternic de curent continuu cu o putere de antrenare de 500 W
• Numai 1 domeniu de turaţie, nu este necesară nicio schimbare de treaptă
• Utilizare multiplă: strunjire longitudinală, strunjire transversală, alezare, filetare, ...
• În fabricaţie de serie cu roţi de schimb pentru tăierea filetelor metrice

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
•  Suport de oţel cu schimbare rapidă  

cu 4 elemente ataşate
• Roţi de schimb
• Perete posterior de şpan
• Vârfuri de strung fixe
• Scule de operare

Planşaibă 100 mm (opţional) 
pentru prindere pieselor de 
lucru de formă neregulată

Pentru o citire simplă a traseului de 
proces sania transversală respectiv 
suportul superior poate fi echipată 
cu un afişaj digital

Pentru reglarea exactă 
a turaţiei dorite maşina 
poate fi echipată cu un 
afişaj digital al turaţiei

Banc de strung
Strungul Hobby 300 Super oferă prin motorul său de curent continuu 
fără perii o silenţiozitate ridicată precum şi o antrenare uniformă a 
axului. Prin raportul convingător preţ-performanţă acest model este 
soluţia ideală pentru tâmplarii de modelărie şi meşteşugarii de hobby.

Pentru prinderea pieselor de 
prelucrat de formă specială 
maşina poate fi echipată cu un 
disc de prindere 160 mm

Turaţia axului este reglabilă 
fără trepte, în fabricaţie de 
serie dotată cu funcţionare 
dreapta-stânga.

Date tehnice Hobby 300 Super
Deschiderea între vârfuri 300 mm
Înălţimea vârfului 90 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 180 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 110 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 2500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,1 / 0,2 mm/rot
Filet metric (10) 0,4 - 2,0 mm
Cursă pinolă 55 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,70 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 750 x 280 x 300 mm
Greutate cca. 42 kg
Nr.art. 03-1027B

* fără batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm cu flanşă 03-1540
Disc de prindere diam. 160 mm 03-1541
Linetă fixă 03-1545
Linetă ce funcţionează împreună 03-1550
Cititor digital viteza 03-1555
Set mandrină cleşti de prindere 4 - 16 (8 piese) 03-1551
Suport de frezare vertical 03-1552
Cititor digital viteza in cruce (instalare automata) 03-1553B
Roţi de mână cu execuţie metalică 03-1548
Filet metric, 9-buc., execuţie metalică 03-1549
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6 buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Batiu D1 56-1050
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Banc de strung
Strungul de masă Hobby 350 VD oferă suplimentar - contrar lui Hobby 300 VD - o deschidere 
între vârfuri mai mare cu 50 mm, un afişaj digital pentru citirea simplă a turaţiei precum şi 
un motor de antrenare mai puternic. Prin raportul convingător preţ-performanţă acest model 
este soluţia ideală pentru tâmplarii de modelărie şi meşteşugarii de hobby.

• Precizia de concentricitate a capului axului garantată ≤ 0,015 mm
• În fabricaţie de seri cu afişaj digital pentru sania transversală şi superioară
• Citire optimă a turaţiei la afişajul digital
• Utilizare multiplă: strunjire longitudinală, strunjire transversală, alezare, filetare, ...
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Motor puternic de curent continuu cu o putere de antrenare de 350 W
• În fabricaţie de serie cu roţi de schimb pentru tăierea filetelor metrice
• Ghidare ajustabilă prin rigle pană
• Păpuşă mobilă deplasabilă prin împingere pentru strunjire conică

Suport de frezare vertical 
pentru procese de prelucrare 
suplimentare echipabil ulterior

Păpuşa mobilă cu prindere 
MK 2 poate fi ajustată pentru 

strunjirea conică

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
•  Suport de oţel cu schimbare  

rapidă cu 4 elemente ataşate
• Roţi de schimb
• Perete posterior de şpan
• Afişaj digital al turaţiei
• Vârfuri fixe de strung
•  Afişaj digital pentru sania  

transversală şi superioară
• Scule de operare

În fabricaţie de serie cu afişaje 
digitale pentru poziţionarea 
exactă şi citirea la strunjire

Linetele simplifică prelucrarea 
pieselor mai lungi

Reglare turaţie electronică, 
fără trepte citire uşoară prin 
intermediul afişajului digital

Date tehnice Hobby 350 VD
Deschiderea între vârfuri 350 mm
Înălţimea vârfului 90 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 180 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 110 mm
Alezaj ax 21 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 1200 / 100 - 3000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,1 / 0,2 mm/rot
Filet metric (10) 0,4 - 2,0 mm
Cursă pinolă 60 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,35 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,50 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 770 x 300 x 310 mm
Greutate cca. 44 kg
Nr.art. 03-1026B

* fără batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm cu flanşă 03-1540
Disc de prindere diam. 160 mm 03-1541
Linetă fixă 03-1545
Linetă ce funcţionează împreună 03-1550
Set mandrină cleşti de prindere 4 - 16 (8 piese) 03-1551
Suport de frezare vertical 03-1552
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 2 / 60 mm 22-1050
Roţi de mână cu execuţie metalică 03-1548
Filet metric, 9-buc., execuţie metalică 03-1549
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6 buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Batiu D1 56-1050

NOU
Acum cu suport de 
oţel cu schimbare 

rapidă
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Echipate cu roți de mână 
din metal și unelte de 

schimb din metal

Banc de strung
Strungul de masă Hobby 350 VD oferă suplimentar - spre deosebire de Hobby 350 VD - 
roţi manuale de metal pentru suport respectiv păpuşă mobilă precum şi un set de roţi 
de schimb cu 9 piese în variantă de execuţie metalică pentru tăierea filetelor. Maşina 
îşi găseşte domeniul de utilizare la tâmplarii pretenţioşi de modelărie.

• În fabricaţie de serie cu roţi de schimb în varianta de execuţie metalică pentru tăierea filetelor metrice
• Precizia de concentricitate a capului axului garantată ≤ 0,015 mm
• În fabricaţie de seri cu afişaj digital pentru sania transversală şi superioară
• Citire optimă a turaţiei la afişajul digital
• Utilizare multiplă: strunjire longitudinală, strunjire transversală, alezare, filetare, ...
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Motor puternic de curent continuu cu o putere de antrenare de 350 W
• Ghidare ajustabilă prin rigle pană
• Păpuşă mobilă deplasabilă prin împingere pentru strunjire conică

Suport de frezare vertical 
pentru procese de 
prelucrare suplimentare 
echipabil ulterior

Păpuşa mobilă cu prindere 
MK 2 poate fi ajustată pentru 

strunjirea conică

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 80 mm
• Protecţie mandrină
•  Suport de oţel cu schimbare  

rapidă cu 4 elemente ataşate
• Roţi de schimb din metal
• Perete posterior de şpan
• Afişaj digital al turaţiei
• Vârfuri fixe de strung
•  Afişaj digital pentru sania  

transversală şi superioară
• Scule de operare

Pentru un lucru raţional maşina 
poate fi echipată în fabricaţie de 
serie cu suport de oţel cu 
schimbare rapidă

Linetele simplifică prelucrarea 
pieselor mai lungi

În fabricaţie de serie 
echipat cu roţi de schimb 
pentru filetare

Date tehnice Hobby 350 VDM
Deschiderea între vârfuri 350 mm
Înălţimea vârfului 90 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 180 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 110 mm
Alezaj ax 21 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 1200 / 100 - 3000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,1 / 0,2 mm/rot
Filet metric (10) 0,4 - 2,0 mm
Cursă pinolă 60 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,35 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,50 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 770 x 300 x 310 mm
Greutate cca. 44 kg
Nr.art. 03-1029

* fără batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm cu flanşă 03-1540
Disc de prindere diam. 160 mm 03-1541
Linetă fixă 03-1545
Linetă ce funcţionează împreună 03-1550
Set mandrină cleşti de prindere 4 - 16 (8 piese) 03-1551
Suport de frezare vertical 03-1552
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 2 / 60 mm 22-1050
Set suport oţel Sistem Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6-buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Batiu D1 56-1050

NOU
Acum cu suport de 
oţel cu schimbare 

rapidă



233

Hobby 400 Super

St
ru

ng
ul

Banc de strung
Strungul Hobby 400 Super oferă prin motorul său de curent continuu fără perii 
o silenţiozitate ridicată precum şi o antrenare uniformă a axului. Prin raportul 
convingător preţ-performanţă acest model este soluţia ideală pentru tâmplarii 
de modelărie şi meşteşugarii de hobby.

Date tehnice Hobby 400 Super
Deschiderea între vârfuri 400 mm
Înălţimea vârfului 90 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 180 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 110 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 2500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,1 / 0,2 mm/rot
Filet metric (10) 0,4 - 2,0 mm
Cursă pinolă 55 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,70 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 850 x 280 x 300 mm
Greutate cca. 50 kg
Nr.art. 03-1028B

* fără batiu

• Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (mai bună de 0,015 mm) datorită rulmentului cu bile de precizie
• În fabricaţie de serie cu ax de ghidare pentru filetare respectiv pentru avans automat longitudinal
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Filetare standard metric cu roti metalice de schimb.
• Utilizare multiplă: strunjire longitudinală, strunjire transversală, alezare, filetare, ...
• Motor de curent continuu pentru un moment de rotaţie optim în domeniul inferior de turaţie
• Rezemare precisă pe lagăre a axului cu 2 rulmenţi cu bile conice ajustabili
• Motor puternic de curent continuu cu o putere de antrenare de 500 W
• Numai 1 domeniu de turaţie, nu este necesară nicio schimbare de treaptă

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm cu flanşă 03-1540
Disc de prindere diam. 160 mm 03-1541
Linetă fixă 03-1545
Linetă ce funcţionează împreună 03-1550
Cititor digital viteza 03-1555
Set mandrină cleşti de prindere 4 - 16 (8 piese) 03-1551
Suport de frezare vertical 03-1552
Roţi de mână cu execuţie metalică 03-1548
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese 44-1011
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 6-buc. 44-2050
Set cuţite de strunjire HM, 8 mm, 7-buc. 44-3080
Batiu 56-1065

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 100 mm
• Protecţie mandrină
•  Suport de oţel cu schimbare  

rapidă cu 4 elemente ataşate
• Roţi de schimb
• Perete posterior de şpan
• Vârfuri de strung fixe 
•  Afişaj digital pentru sania  

transversală şi superioară
• Scule de operare Mandrină cu 3 bacuri 100 mm 

cu bacuri de strunjire şi găurire 
conţinută în completul de livrare

Pentru prinderea pieselor de 
prelucrat de formă specială 
maşina poate fi echipată cu 

un disc de prindere 160 mm

Pentru reglarea exactă a 
turaţiei dorite maşina poate 
fi echipată cu un afişaj digital 
al turaţiei

În fabricaţie de serie 
echipat cu roţi de schimb 
pentru filetare

Turaţia axului este reglabilă fără 
trepte, în fabricaţie de serie dotată 
cu funcţionare dreapta-stânga

Motor de curent 
continuu fără perii

NOU
Acum cu suport de 
oţel cu schimbare 

rapidă
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Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină cu 4 bacuri Bernardo DK12-100, DIN 6350 21-0801
Planşaibă-Bernardo K72 conform DIN 6350 K72 – 100 21-5001
Disc de prindere diam. 170 mm 03-1565
Diam. flanşă 100 mm 03-1560
Linetă fixă 03-1570
Linetă ce funcţionează împreună 03-1575
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 2 / 60 mm 22-1050
Set suport oţel Sistem Multifix mărime A 23-1000
Set suport oţel Bernardo măr. 10, incl. 4 elemente ataşate 23-1055B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire HM, 10 mm, 7-buc., set B 44-3082
Set cuţite de strunjire 10 mm, 38-piese 44-1015
Batiu D1 56-1050

Banc de strung
Strungul precis de masă Profi 300 V este modelul nostru de vârf în domeniul strunjirii 
cu o distanţă între vârfuri de până la 300 mm. Prin reglarea fără trepte a turaţiei această 
maşină îşi găseşte domeniul de utilizare la specialiştii în mecanică fină şi tâmplarii de 
modelărie pretenţioşi.

• Reglare fără trepte a turaţiei
• Elemente de comutare şi operare dispuse vizibil
• Pat prismatic călit şi rectificat inductiv
• 3 avansuri longitudinale liber selectabile
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• În fabricaţie de serie cu roţi de schimb pentru filetare
•  Precizie de concentricitate a înaltă capului axului (≤ 0,009mm)  

datorită rulmentului cu bile de precizie

Sanie deplasabilă 
uşor şi precis cu 
suport superior 
, durată de viaţă 

funcţională lungă 
datorită riglelor 
penă ajustabile 

fără joc

Toate elementele 
de operare precum 
şi toate tabelele 
montate vizibil la 
capul axului

Linetă fix (imobilă) cu ghidaj 
de bronz pentru stabilizarea 
pieselor lungi

Planşaibă 100 mm (opţional) 
ideală pentru prinderea pieselor 
de lucru de formă asimetrică

Pentru utilizare universală 
este livrabilă opţional un 
vârf de strung rotativ tip 

SMA cu 7 elemente ataşate 
interschimbabile

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe  

DT 30 (Nr. art. 03-1035B)
•  Mandrină cu 3 bacuri  

DK11-100 mm
•  Suport de oţel cu patru  

compartimente
• 2 vârfuri de centrare
• Roţi de schimb
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Tavă colectoare şpan
• Afişaj digital al turaţiei
• Scule de operare

Date tehnice Profi 300 V
Deschiderea între vârfuri 300 mm 
Înălţimea vârfului 90 mm 
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 180 mm 
Alezaj ax 20 mm 
Prindere în alezajul axului MK 3 
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 1250 / 100 - 2500 rot/min 
Domeniu avansuri longitudinale (3) 0,083 - 0,159 mm/rot 
Filet metric (14) 0,3 - 3 mm 
Filet în ţoli (10) 10 - 44 Gg/1“ 
Cursă pinolă 60 mm 
Prindere pinolă MK 2 
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,45 kW / 230 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 0,60 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 740 x 390 x 370 mm 
Greutate cca. 60 kg 
Nr.art. 03-1035

03-1035B (incl. afişaj digital)

* fără batiu

Inklusiv BERNARDO

Mandrină 3 bacuri 100mm
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• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Utilizare multiplă: strunjire longitudinală, strunjire transversală, alezare, filetare, ...
• În fabricaţie de serie cu ax de ghidare pentru filetare respectiv pentru avans automat longitudinal
• În fabricaţie de serie cu roţi de schimb pentru tăierea filetelor metrice
• Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (mai bună de 0,009 mm) datorită rulmentului cu bile de precizie
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Mod constructiv mic, compact, raport optim preţ-performanţă
•  Reglare a turaţiei electronică, fără trepte, şi prin aceasta este  

posibilă o adaptare optimă la piesa de prelucrat

Banc de strung
Strungul de masă Profi 400 V este echipat din fabricaţia de serie cu o reglare 
a turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital Prin raportul 
optim preţ-performanţă acest model este soluţia ideală pentru tâmplarii de 
modelărie şi meşteşugarii de hobby.

Accesorii 
standard:
•  Indicator de poziţie  

2-axe DT 30 
(Nr. art. 03-1036B)

•  Mandrină cu 3 bacuri  
DK11-100 mm

• Vârfuri de centrare
• Protecţie mandrină
• Roţi de schimb
•  Suport de oţel cu  

patru compartimente
• Afişaj digital al turaţiei
• Perete posterior anti şpan
• Tavă colectoare şpan
• Scule de operare

Date tehnice Profi 400 V
Deschiderea între vârfuri 400 mm
Înălţimea vârfului 100 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 200 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 1250 / 100 - 2500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (3) 0,089 - 0,198 mm/rot
Filet metric (14) 0,3 - 3 mm
Filet în ţoli (10) 10 - 44 Gg/1“
Cursă pinolă 50 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 930 x 400 x 380 mm
Greutate cca. 65 kg
Nr.art. 03-1036

03-1036B (incl. afişaj digital)

* fără batiu

Transmisie 
variabila

Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină cu 4 bacuri Bernardo DK12-100, DIN 6350 21-0801
Planşaibă-Bernardo K72 conform DIN 6350 K72 – 100 21-5001
Disc de prindere diam. 170 mm 03-1577
Diam. flanşă 100 mm 03-1576
Linetă fixă 03-1578
Linetă ce funcţionează împreună 03-1579
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Set suport oţel  Bernardo măr. 10, incl. 4 elemente ataşate 23-1055B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire 10 mm, 38-piese 44-1015
Set cuţite de strunjire HM, 10 mm, 5-buc. 44-2020
Batiu 56-1068

În fabricaţie de serie echipat cu 
roţi de schimb pentru filetare

Pentru reducerea timpilor auxiliari 
maşina poate fi echipată cu suport 

de oţel cu schimbare rapidă 
Bernardo mărimea 10

Pentru prinderea pieselor de 
prelucrat de formă specială   
maşina poate fi echipată cu un 
disc de prindere 170 mm

Inclusiv BERNARDO

Mandrină 3 bacuri 100mm

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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Banc de strung
Strungul de masă Profi 400 G este echipat - comparativ faţă de Profi 400 V - cu o prin 
care se renunţă la schimbarea treptei de turaţie prin intermediul curelei trapezoidale. 
Turaţia setată poate fi citită repede şi simplu de la afişajul digital de turaţie.werden.

• În fabricaţie de serie cu 2 trepte de transmisie şi reglare continuă (fără trepte) electronică a turaţiei
• Dispunere la capul transmisiei a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Utilizare multiplă: strunjire longitudinală, strunjire transversală, alezare, filetare, ...
• Pat prismă nervurat puternic cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• În fabricaţie de serie cu roţi de schimb pentru tăierea filetelor metrice
• Ax principal cu rulmenţi cu role conice, ajustabili de calitate P5
• Păpuşă mobilă cu prindere pârghie singulară reglabilă pentru strunjire conică
• Ghidaje la sania patului reglabile prin intermediul riglelor pană

Preselectare simplă a treptei de transmisie prin 
intermediul transmisiei intermediare, reglarea 
turaţiei dorite prin intermediul potenţiometrului

Ax principal călit, precizie de 
concentricitate a înaltă capului 
axului (≤ 0,009 mm) datorită 
rulmentului cu bile conice de 
precizie

Accesorii standard:
•  Mandrină cu 3 bacuri  

DK11-100 mm
•  Suport de oţel cu  

patru compartimente
• Vârfuri de centrare
• Roţi de schimb
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Tavă colectoare şpan
• Afişaj digital al turaţiei
• Scule de operare

Inclusiv BERNARDO

Mandrină cu 3 bacuri 

Transmisie 
variabila

Date tehnice Profi 400 G
Deschiderea între vârfuri 400 mm
Înălţimea vârfului 105 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 210 mm
Alezaj ax 21 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 1250 / 100 - 2500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (3) 0,089 - 0,198 mm/rot
Filet metric (15) 0,3 - 3 mm
Filet în ţoli (12) 10 - 44 Gg/1“
Cursă pinolă 55 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 930 x 400 x 380 mm
Greutate cca. 60 kg
Nr.art. 03-1037

* fără batiu

Păpuşa mobilă cu blocare cu o 
pârghie unică poate fi reglată 

pentru strunjire conică, livrabil 
la cerere cu con de centrare

Inclusiv cutia de viteze, nu 
necesita schimbarea curelei

Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină cu 4 bacuri Bernardo DK12-100, DIN 6350 21-0801
Planşaibă-Bernardo K72 conform DIN 6350 K72 – 100 21-5001
Disc de prindere diam. 170 mm 03-1577
Diam. flanşă 100 mm 03-1576
Linetă fixă 03-1578
Linetă ce funcţionează împreună 03-1579
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Set suport oţel Bernardo măr. 10, incl. 4 elemente ataşate 23-1055B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire 10 mm, 38-piese 44-1015
Set cuţite de strunjire HM, 10 mm, 5-buc. 44-2020
Set cuţite de strunjire HM, 10 mm, 7-buc., set B 44-3082
Batiu 56-1068
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Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm 03-1660
Vârf mediu de strung cu 7 elemente
interschimbabile SMA - MK 2 22-1040
Set suport oţel  Bernardo măr. 10, incl. 4 elemente ataşate 23-1055B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Linetă fixă 03-1665
Linetă ce funcţionează împreună 03-1670
Lichid universal de răcire 10 l. (pentru montaj în regie proprie)
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 5-buc. 44-2021
Set cuţite de strunjire 12 mm, 38-piese 44-1016
Batiu D3 56-1055

Date tehnice Hobby 500
Deschiderea între vârfuri 500 mm
Înălţimea vârfului 120 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 240 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie 140 - 1710 rot/min, 6 trepte
Domeniu avansuri longitudinale (4) 0,05 - 0,2 mm/rot
Filet metric (11) 0,4 - 3 mm
Filet în ţoli (11) 8 - 28 Gg/1“
Cursă pinolă 45 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 kW / 230 V sau 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,80 kW / 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1150 x 480 x 420 mm 
Greutate cca. 130 kg 
Nr.art. 03-1070 (230 V)

03-1075 (400 V)

* fără batiu

• Schimbare usoara si rapida a turatiei cu ajutorul schimbatorului de viteza
• O maşină foarte manevrabilă cu un ax de ghidare pentru tăierea filetelor
• Ax rezemat cu 2 rulmenţii de precizie ajustabili
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Întrerupător de siguranţă cu declanşator la subtensiune
• Pat prismatic călit şi rectificat inductiv
• Ghidaje ajustabile fără jos prin rigle pană
• Raport optim preţ-performanţă
• Structură constructivă compactă

Banc de strung
Strungul de masă precis Hobby 500 este echipat cu o transmisie comutabile în 6 trepte pentru 
schimbarea rapidă a turaţiei. Datorită modului său de construcţie compact această maşină 
oferă o funcţionare cu o echilibrare crescută şi prin aceasta garantează un lucru de precizie.

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 100 mm
• Roţi de schimb
• Vârfuri de strung fixe
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Sanie transversală cu suport superior
• Protecţie mandrină

Modificarea turaţiei mai 
simplă şi mai rapidă prin 

intermediul transmisiei comutabile 
manuale montate la păpuşa fixă

Mandrină cu 3 bacuri 100 mm cu bacuri de strunjire 
şi găurire conţinută în completul de livrare

Sanie deplasabilă uşor şi precis cu suport superior, 
durată de viaţă funcţională lungă datorită riglelor 
pană ajustabile fără joc
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• Standard: reglarea continua a turatiei si afisaj digital pentru cititirea vitezei
• Motor pe curent continuu pentru moment de torsiune ridicat chiar si la turatii mici
• În fabricaţie de serie cu funcţionare dreapta-stânga a axului de frezare
• În fabricaţie de serie cu avans automat longitudinal şi transversal
• Operare confortabilă de la tastatura folie.
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului
• Ghidaje ajustabile fără jos prin rigle pană
• Cap de frezare pivotabil de la -30° până la +45°
• Ax de frezare cu aşezare de fineţe de precizie
•  Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (≤ 0,015 mm)  

datorită rulmentului cu role conice de precizie

Accesorii 
standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 100 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Protecţie mandrină
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Afişaj digital al turaţiei
• Perete posterior anti şpan

Afişajele digitale opţionale pentru sanie 
dau posibilitatea unei prelucrări exacte

Manetă de comutare dispusă ergonomic 
pentru reglarea avansului longitudinal 
şi transversal

Set complet roţi de schimb 
pentru tăierea filetelor 
cuprins în completul 
de livrare

Mandrina cu cleşti de prindere 
garantează o precizie de 

concentricitate ridicată 
la strângerea pieselor de 

prelucrat, domeniu de 
strângere 4 - 16 mm

Strunguri de masă
Strungul de masă Profi 450 V și Profi 510 V convinge prin gradul său înalt de 
prelucrare precum şi câteva inovaţii interesante (printre altele acţionare cu 
curent continuu, operare de la tastatură folie). Prin raportul convingător 
preţ-performanţă acest modele este ideal pentru tâmplarii de modelărie şi meşteşugarii de hobby.

Alimentarea 
logitudinala si 

transversala

Date tehnice Profi 450 V / Profi 510 V
Deschiderea între vârfuri 450 mm / 510 mm
Înălţimea vârfului 105 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 210 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,045 / 0,126 mm/rot
Filet metric (17) 0,25 - 3 mm
Filet în ţoli (10) 8 - 24 Gg/1“
Cursă pinolă 50 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,0 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,35 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1010 (1150) x 640 x 420 mm 
Greutate cca. 94 kg / 102 kg
Profi 450 V 03-1115
Profi 510 V 03-1116

* fără batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Planşaibă 100 mm 03-1732
Disc de prindere diam. 180 mm 03-1731
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente interschim. SMA - MK 2 22-1040
Menghină prindere rapidă 50 mm 03-1730
Linetă ce funcţionează împreună 03-1734
Linetă fixă 03-1733
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 10 03-1740
Afişaj digital pentru sania transversală şi superioară 03-1735
Set suport oţel Sistem Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set mandrină cleşti de prindere 4 - 16, 7 piese 03-1736
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 10 mm, 5-p. 44-2020
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 12 mm, 12-piese 42-1019
v    26-1002
Batiu 56-1067

Dispozitiv de frezare 
FA 10 disponibil
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Centre de prelucrare
Centrul de prelucrare Proficenter 450 V și  510 V este echipat în 
fabricaţie de serie cu un cap de frezare pivotabil. Datorită modului 
său de construcţie compact această maşină oferă o funcţionare 
cu o echilibrare crescută şi prin aceasta garantează un lucru de precizie.

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 100 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Mandrină coroană dinţată 1 – 12 mm, B 12
• Dorn mandrină MK 2 / B 12
• Arbore de tragere M 10
• Protecţie mandrină
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Afişaj digital al turaţiei
• Perete posterior de şpan

Domeniu extins de utilizare datorită dispozitivului ataşabil de 
frezare, în fabricaţie de serie, pivotabil de la -30° până la +45°

Pentru reducerea timpilor auxiliari maşina 
poate fi echipată cu suport de oţel cu 
schimbare rapidă System Multifix

Operare confortabilă 
de la tastatura folie. 
Afişajul digital dă 
posibilitatea unei 
reglări optime 
a turaţiei

Reglarea 
vitezei corecte

Concentricitate ridicată 
≤ 0,015 mm

Date tehnice Proficenter 450 V / 510 V
Strung
Deschiderea între vârfuri 450 mm / 510 mm
Înălţimea vârfului 105 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 210 mm
Alezaj ax 20 mm
Prindere în alezajul axului MK 3
Domeniu de turaţie, fără trepte 100 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,045 / 0,126 mm/rot
Filet metric (17) 0,25 - 3 mm
Filet în ţoli (10) 8 - 24 Gg/1“
Cursă pinolă 50 mm
Prindere pinolă MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,0 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,35 kW / 230 V
Dispozitiv ataşabil de frezare
Capacitate de găurire în oţel 10 mm
Freză frontală max. 20 mm
Freză tijă max. 10 mm
Consolă 170 mm
Turaţie ax, fără trepte 100 - 2000 rot/min
Prindere ax MK 2
Cap de frezare pivotabil -30° până la +45°
Reglare cap de frezare pe înălţime 170 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,15 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,20 kW / 230 V

Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1010 (1150) x 640 x 850 mm 
Greutate cca. 134 kg / 137 kg
Proficenter 450 V 03-1220
Proficenter 510 V 03-1221

* fără batiu
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Date tehnice Profi 550 WQ Profi 550 WQV
Deschiderea între vârfuri 550 mm 550 mm
Înălţimea vârfului 125 mm 125 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 250 mm 250 mm
Lăţimea patului 135 mm 135 mm
Alezaj ax 26 mm 26 mm
Prindere în alezajul axului MK 4 MK 4
Domeniu de turaţie (6) 125 - 2000 rot/min Fără trepte, 50-1000 rot/min

100 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (6) 0,06 - 0,32 mm/rot (6) 0,06 - 0,32 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (4) 0,03 - 0,075 mm/rot (4) 0,03 - 0,075 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“ (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 70 mm 70 mm
Prindere pinolă MK 2 MK 2
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 230 V sau 400 V 0,75 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW / 230 V sau 400 V 1,0 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1210 x 610 x 450 mm 1210 x 610 x 450 mm
Greutate cca. 120 kg 120 kg
Nr.art. 03-1130 (230 V) 03-1140 (230 V)
 03-1135 (400 V) 03-1141 (incl. afişaj digital)

* fără batiu

• În fabricaţie de serie cu ax de ghidare pentru filetare respectiv pentru avans automat longitudinal
• Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (≤ 0,009 mm) datorită rulmentului cu role conice de precizie
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Monitorizarea termică inclusiv lampă de avertizare protejează motorul la supraîncărcare
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Ghidaje ajustabile prin rigle pană
• Ax cu 2 rulmenţi cu role conice de precizie ajustabil (calitate P5)
• În fabricaţie de serie cu avans longitudinal şi transversal
• Întrerupător de siguranţă cu declanşator la subtensiune
• Construcţie compactă cu un design modern

Strung de precizie

Pentru prinderea pieselor de prelucrat 
de formă specială maşina poate fi echipată 
cu un disc de prindere 240 mm

Mandrina cu cleşti de prindere ER 25 
garantează o precizie de concentricitatea 
ridicată la strângerea pieselor de prelucrat, 
domeniu de strângere 1 - 16 mm

Pentru utilizare universală este livrabilă 
opţional un vârf de strung rotativ tip SMA 

cu 7 elemente ataşate interschimbabile

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe SDS6 - 2V 

(Nr. art. 03-1141)
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-125 mm
• Flanşă mandrină 125 mm
• Sanie transversală cu suport superior
• Afişaj digital al turaţiei (WQV)
• Vârfuri de strung fixe
• Comparator pentru filete
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare
• Scule de operare

Alimentarea 
logitudinala si 

transversala
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Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe SDS6 - 2V 

(Nr. art. 03-1141)
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-125 mm
• Flanşă mandrină 125 mm
• Sanie transversală cu suport superior
• Afişaj digital al turaţiei (WQV)
• Vârfuri de strung fixe
• Comparator pentru filete
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 16 03-1738
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D72 22-1082
Set cleşti de prindere ER 25, 2 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Lichid universal de răcire 10 l./230 V 51-1003
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc. 44-3084
Batiu D3 56-1055
Batiu D3 Deluxe 56-1056

Reglare turaţie fără trepte, electronică, citire 
uşoară prin intermediul afişajului digital

Dispozitiv ataşabil 
de frezare FA 16 

livrabil opţional (cu 
excepția Profi 550 WQV 

incl. afişaj digital )

Lineta ce se mişcă împreună 
împiedică îndoirea arborilor subţiri

Strungul precis cu ax de ghidare Profi 550 WQ și Profi 550 WQV 
este fabricat conform exigenţelor severe ale standardelor 
DIN. O particularitate a acestui modele este domeniul mare 
de avans longitudinal cu 6 avansuri liber selectabile precum 
şi avansul transversal în fabricaţie de serie.  Acest model 
550 WQV dispune suplimentar de o reglare a turaţiei 
ajustabilă electronic precum.

Inclusiv: 3 bacuri de 
125 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Manetă de comutare dispusă ergonomic 
pentru reglarea avansului longitudinal şi 
transversal

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-125 mm conform DIN 6350 21-0802
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-125 21-0852
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Flanşă mandrină 125 mm 03-1750
Linetă ce funcţionează împreună 03-1765
Linetă fixă 03-1760
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente intersch. SMA - MK 2 22-1040
Mandrină cleşte 5C pentru Profi(center), seria 550 22-1091
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
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Strung de precizie

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri 125 mm
• Flanşă mandrină 125 mm
• Sanie transversală cu suport superior
• Vârfuri de strung fixe
• Comparator pentru filete
• Roţi de schimb

Date tehnice Profi 600 G
Deschiderea între vârfuri 600 mm
Înălţimea vârfului 140 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 280 mm
Lăţimea patului 150 mm
Alezaj ax 26 mm
Prindere în alezajul axului MK 4
Domeniu de turaţie (12) 45 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale 0,044 - 0,437 mm/rot
Domeniu avansuri transversale 0,022 - 0,218 mm/rot
Filet metric (30) 0,25 - 5 mm
Filet în ţoli (20) 6 - 96 Gg/1“
Cursă pinolă 110 mm
Prindere pinolă MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1220 x 700 x 500 mm
Greutate cca. 220 kg
Nr.art. 03-1151

* fără batiu

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Preț
Top

• Suport de oţel cu patru compartimente
• Lampă maşină LED
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare
• Scule de operare

• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul transmisie comutabilă manuală
• Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (≤ 0,009 mm) datorită rulmentului cu role conice de precizie
• Motor de acţionare cu un cuplu puternic, domeniul de turaţii 45 - 2000 rot/min
• Posibilităţi multiple de aplicaţii: specialişti în mecanică fină, ateliere de specializare şi calificare, ...
• Dispozitivul de reglare a avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice 
• În fabricaţie de serie cu ax de avans pentru avans automat longitudinal şi transversal
• Sănii inclusiv roţi de mână cu scalare de fineţe

Modificarea turaţiei mai simplă 
şi mai rapidă prin intermediul 
transmisiei comutabile manuale 
montate la păpuşa fixă

Sanie cu mobilitate cu suport superior cu 
sport din oţel cu patru compartimente, roţi 
de mână cu scalare metrică de fineţe, reglabilă

Mandrină cu 3 bacuri 125 mm 
cu bacuri de strunjire şi găurire 
conţinută în completul de livrare

Mandrina cu cleşti de prindere 
ER 25 garantează o precizie 
de concentricitatea ridicată la 
strângerea pieselor de 
prelucrat, domeniu de 
strângere 1 - 16 mm

Mandrină cu 4 bacuri cu 
prindere centrată 125 mm, 
optimă pentru piese 
rectangulare (opţional)

Livrabil opţional: 
mandrină cleşti de prindere 5C, 
domeniu de prindere 3 - 26 mm

Pentru un lucru raţional maşina 
poate fi echipată cu suport de 
oţel cu schimbare rapidă

Pentru prinderea pieselor de 
prelucrat de formă specială 
maşina poate fi echipată cu un 
disc de prindere 240 mm

Planşaibă (opţional) pentru 
prindere pieselor de lucru 
de formă neregulată.
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Strungul Profi 600 G este echipat în fabricaţia de serie cu un ax de 
ghidare şi un ax de avans pentru filetare respectiv pentru avansul 
automat longitudinal şi plan. Prin intermediul transmisiei în 12 
trepte este facilitată o reglare rapidă a turaţiilor - nu este necesară 
nicio schimbare a curelei de transmisie. Datorită modului său de 
construcţie compact şi masei proprii mari, această maşină oferă o 
funcţionare lină şi prin aceasta garantează un lucru de precizie.

NOU

Nu necesita 
schimbarea curelei

Iluminatie excelenta de 
la masina cu led

Pentru un lucru economic 
maşina poate fi echipată cu 
un cap-revolver

Păpuşa mobilă cu blocare cu o pârghie 
poate fi reglată pentru strunjire conică, 
cu con de centrare livrabil la cerere 
livrabil

În fabricaţie de serie echipat cu 
roţi de schimb pentru filetare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D 72 22-1082
Set cleşti de prindere ER 25- 2 – 16 mm, 15-piese 26-1022
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire cu plăci intersch. 12 mm, 5-p. 44-2021
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc. 44-3084
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Batiu Deluxe 56-1078

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-125 mm conform DIN 6350 21-0802
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-125 21-0865
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Diam. flanşă 125 mm 03-1750
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Linetă fixă 03-1744
Linetă ce funcţionează împreună 03-1745
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Mandrină cleşte de prindere 5C 22-1091
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Date tehnice Profi 550 LZ
Deschiderea între vârfuri 550 mm 750 mm
Înălţimea vârfului 130 mm 130 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 250 mm 250 mm
Lăţimea patului 135 mm 135 mm
Alezaj ax 26 mm 26 mm
Prindere în alezajul axului MK 4 MK 4
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 1000 / 100 -  2000 rot/min 50 - 1000 / 100 -  2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (6) 0,08 - 0,48 mm/rot (6) 0,08 - 0,48 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (6) 0,026 - 0,156 mm/rot (6) 0,026 - 0,156 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“ (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 75 mm 75 mm
Prindere pinolă MK 2 MK 2
Mărimea canelurilor T 10 mm 10 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 230 V 0,75 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW / 230 V 1,0 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1150 x 600 x 460 mm 1350 x 600 x 460 mm
Greutate cca. 130 kg 145 kg
Nr.art. 03-1144 03-1145

* fără batiu

• Motor de acţionare de performanţă ridicată chiar şi la funcţionare de durată
• Dispozitivul de reglare a avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Posibilităţi multiple de aplicaţii: specialişti în mecanică fină, ateliere de specializare şi calificare, ...
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• O maşină foarte manevrabilă, stabilă cu ax de ghidare şi ax de avans
• Sănii inclusiv roţi de mână cu scalare de fineţe
• Cap ax utilizabil a aşezare sculă
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile
•  Reglare a turaţiei electronică, fără trepte, şi prin aceasta este  

posibilă o adaptare optimă la piesa de prelucrat

Strung de precizie

Planşaibă 125 mm (opţional) ideală pentru 
prinderea pieselor de lucru de formă 
asimetrică

Pentru reducerea timpilor auxiliari maşina poate 
fi echipată cu suport de oţel cu schimbare rapidă 
Bernardo mărimea 20

Livrabil opţional: mandrină cleşti de prindere 
5C, domeniu de prindere 3 - 26 mm

Micrometri cu cuplaj de 
siguranta si gard longitudinal

Alimentarea 
logitudinala si 

transversala

Surubul de plumb 
și tijă de alimentare 

vin standard

Accesorii standard:
• Flanşă mandrină 125 mm
• Protecţie mandrină
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Afişaj digital al turaţiei
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-125 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Sanie transversală cu suport superior
• Comparator pentru filete
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare
• Scule de operare
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-125 mm conform DIN 6350 21-0802
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-125 21-0852
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-125 21-0865
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Diam. flanşă 125 mm 03-1750
Linetă ce funcţionează împreună 03-1765
Linetă fixă 03-1760
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 16 03-1738
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Mandrină cleşte de prindere 5C pentru Profi(center), seria 550 22-1091
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc., set C 44-3084
Batiu D3 Deluxe pentru Profi 550 LZ 56-1056
Batiu pentru Profi 750 LZ 56-1060

Pentru mişcările longitudinale şi 
transversale ale saniei respectiv ale 
suportului superior stau la dispoziţie 
6 avansuri liber selectabile.

Mandrină cu 3 bacuri 125 mm 
cu bacuri de strunjire şi găurire 
conţinută în completul de livrare.

Dispozitiv ataşabil de frezare FA 16 
echipabil ulterior. Date tehnice vezi 
Proficenter 550 WQV

Arbore principal călit, precizie de 
concentricitate a înaltă capului axului 
(≤ 0,009 mm) datorită rulmentului cu 
bile de precizie

Strungul Profi 550 LZ și Profi 750 LZ este echipat în fabricaţie de 
serie cu un ax de ghidare şi un ax de avans pentru tăierea filetelor 
respectiv pentru avansul automat. Nou la acest model este, în 
fabricaţie de serie, cuplajul de fricţiune şi opritorul longitudinal 
micrometru. În plus există posibilitatea de a echipa ulterior 
maşina cu un dispozitiv ataşabil de frezare FA 16.

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Preț
Top

Inclusiv: 3 bacuri de 
125 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Indicatorul de temperatură a 
motorului vine standard
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Strunguri de precizie cu motor 
de curent continuu

• Reglare variabilă a turaţiei pentru o adaptarea optimă a vitezei de tăiere
•   În fabricaţie de serie cu un motor de curent continuu de mare putere pentru moment de rotaţie  

ridicat în domeniul de turaţii joase şi turaţie aproape constantă în sarcină 
• Precizie de concentricitate înaltă a capului axului (≤ 0,009 mm) datorită rulmentului cu role conice de precizie
• Dispozitivul de reglare a avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Pinolă păpuşă mobilă cu roată de mână cu scalare reglabilă (0,02 mm)
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică

Cu motor de curent continuu fără 
perii pentru un comportament optim

NOU

Indicator digital al 
vitezei

Micrometri cu cuplaj de 
siguranta si gard longitudinal

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Alimentarea 
logitudinala si 

transversala

Date tehnice Profi 550 DC Profi 750 DC
Deschiderea între vârfuri 550 mm 750 mm
Înălţimea vârfului 130 mm 130 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 250 mm 250 mm
Lăţimea patului 135 mm 135 mm
Alezaj ax 26 mm 26 mm
Prindere în alezajul axului MK 4 MK 4
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 1000 / 100 -  2000 rot/min 50 - 1000 / 100 -  2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (6) 0,08 - 0,48 mm/rot (6) 0,08 - 0,48 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (6) 0,026 - 0,156 mm/rot (6) 0,026 - 0,156 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“ (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 75 mm 75 mm
Prindere pinolă MK 2 MK 2
Mărimea canelurilor T 10 mm 10 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 230 V 1,1 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1150 x 600 x 460 mm 1350 x 600 x 460 mm
Greutate cca. 130 kg 145 kg
Nr.art. 03-1146 03-1147

* fără batiu

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-125 mm
• Flanşă mandrină 125 mm
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Sanie transversală cu suport superior
• Afişaj digital al turaţiei
• Comparator pentru filete
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare
• Scule de operare

Toate elementele de operare 
precum şi toate tabelele 
montate vizibil la capul axului

Pentru reducerea timpilor auxiliari maşina poate 
fi echipată cu suport de oţel cu schimbare rapidă 
Bernardo mărimea 20
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Strungurile Profi 550 DC şi Profi 750 DC sdunt echipate în fabricaţie de 
serie cu un motor de curent continuu fără perii, prin care sunt asigurate 
o silenţiozitate ridicată în funcţionare precum şi o antrenare uniformă 
a arborelui. Suplimentar această serie de modele este echipată cu un 
ax de ghidare şi un ax de avans pentru filetare respectiv pentru avansul 
automat precum şi cu o reglare fără trepte a turaţiei. Prin raportul 
convingător preţ-performanţă aceste modele sunt ideale pentru 
utilizatorii exigenţi.

Indicatorul de temperatură a 
motorului vine standard

Accesorii optionale: Nr.art. 
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D72 22-1082
Set cleşti de prindere ER 25, 2 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 6-p. 44-2052
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc., set C 44-3084
Batiu D3 pentru Profi 550 DC 56-1055
Batiu pentru Profi 750 DC 56-1060

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-125 mm conform DIN 6350 21-0802
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-125 21-0852
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-125 21-0865
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Diam. flanşă 125 mm 03-1750
Linetă ce funcţionează împreună 03-1765
Linetă fixă 03-1760
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 16 03-1738

În fabricaţie de serie echipat cu 
un cuplaj de fricţiune şi opritor 
longitudinal micrometru

Domeniu extins de 
utilizare datorită 

dispozitivului ataşabil de 
frezare ce se poate echipa 

ulterior (opţional)

Mandrină cu 4 bacuri cu prindere 
centrată 125 mm, optimă pentru 
piese rectangulare (opţional)

Pentru prinderea pieselor de 
prelucrat de formă specială 
maşina poate fi echipată cu un 
disc de prindere 240 mm

Mandrina cu cleşti de prindere 
ER 25 garantează o precizie 
de concentricitatea ridicată la 
strângerea pieselor de 
prelucrat, domeniu de 
strângere 1 - 16 mm

Inclusiv: 3 bacuri de 
125 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile
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Date tehnice
Deschiderea între vârfuri 700 mm
Înălţimea vârfului 140 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 280 mm
Alezaj ax 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 850 / 110 - 1800 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (11) 0,03 - 0,12 mm/rot 
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 85 mm
Prindere pinolă MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1380 x 640 x 500 mm 
Greutate cca. 235 kg
Nr.art. 03-1172

03-1173 (incl. afişaj digital în 2-axe)

* fără batiu

• În fabricaţie de serie cu reglare electronică continuă (fără trepte) a turaţiei
• În fabricaţie de serie cu ax de avans pentru avans automat longitudinal şi transversal
• Monitorizarea termică inclusiv lampă de avertizare protejează motorul la supraîncărcare
• Precizie de concentricitate a înaltă capului axului (≤ 0,009 mm) datorită rulmentului de precizie
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Motor de acţionare de performanţă ridicată chiar şi la funcţionare de durată
• Dispunere a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• În fabricaţie de serie cu ax de ghidare pentru filetare
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Sanie superioară deplasabilă în direcţia axei x
• Ghidaje ajustabile fără jos prin rigle pană
• În fabricaţie de serie cu un alezaj al axului de 38 mm

Strung Vario de 
precizie

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe SDS6 - 2V 

(Nr. art. 03-1173)
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm
• Flanşă mandrină 160 mm
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru

•  Sanie transversală cu suport 
superior

• Afişaj digital al turaţiei
• Comparator pentru filete
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax
• Scule de operare

Reglare turaţie fără trepte, electronică, citire 
uşoară prin intermediul afişajului digital

Mandrină cu 4 bacuri cu prindere centrată 
160 mm, optimă pentru piese rectangulare 
(opţional)

Reglarea vitezei 
corecte

Alezaj ax 
38 mm

Pentru un lucru economic 
maşina poate fi echipată cu 
un cap-revolverAx principal de rulment 

cu calitatea P5
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Indicator digital al 
vitezei

Accesorii optionale: Nr.art. 
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Dispozitiv agent de răcire universal, 10 litri - 230 V 51-1003
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
Set suport oţel Sistem Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc., set C 44-3084
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 5-buc 44-2021
Cap-revolver MK 2 cu 3 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1068
Batiu D6 56-1061
Batiu D6 Deluxe 56-1062

Strungul Vario Profi 700 BQV este fabricat conform preciziei 
constructorilor de unelte. Citirea turaţiei reglabile electronic se 
realizează confortabil printr-un afişaj digital la capul transmi-
siei. Particularitatea acestui model este în plus domeniul mare 
de avans longitudinal cu 14 avansuri liber selectabile precum 
şi avansul transversal în fabricaţie de serie. Pentru reducerea 
timpilor de fabricaţie acest model este livrabil şi cu un 
indicator al poziţiei în 2-axe.

Dispozitiv ataşabil 
de frezare FA 25 
livrabil opţional. 

Date tehnice vezi 
Proficenter 700 BQV

Pentru prelucrarea de diametre mari 
de arbori echipat în fabricaţie de serie 
cu un alezaj al axului de 38 mm

În fabricaţie de serie echipat cu 
roţi de schimb pentru filetare

Manetă de comutare dispusă 
ergonomic pentru reglarea 
avansului longitudinal şi 
transversal

Inclusiv: 3 bacuri de 
125 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie DK12-160, DIN 6350 21-0803
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru Planşaibă K72 - 160 mm03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină bacuri DK11/DK12 -160 03-1799
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 25 03-1739
Linetă ce funcţionează împreună 03-1805
Linetă fixă 03-1800

Micrometri cu cuplaj de 
siguranta si gard longitudinal



250

Profi 700 BDC

EXKLUSIV

HOBBY

St
ru

ng
ul

Strung Vario cu motor 
de curent continuu fără perii

• Posibilităţi multiple de aplicaţii: specialişti în mecanică fină, ateliere de specializare şi calificare, ...
• Reglare variabilă a turaţiei pentru o adaptarea optimă a vitezei de tăiere
•   În fabricaţie de serie cu un motor de curent continuu de mare putere pentru moment de rotaţie  

ridicat în domeniul de turaţii joase şi turaţie aproape constantă în sarcină 
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Productivitate crescută prin afişajul poziţiei în 2 axe inclus în fabricaţia de serie
• Pat prismatic cu o suprafaţă mare de aşezare, durificat şi rectificat inductiv
• În fabricaţie de serie cu ax de avans pentru avans automat longitudinal şi transversal
• Fabricat conform exigenţelor severe ale standardului Bernardo
• Portlagăr ax principal cu rulmenţi cu role conice, ajustabili de calitate P5
• Pinolă păpuşă mobilă cu roată de mână cu scalare reglabilă (0,02 mm)

Date tehnice Profi 700 BDC
Deschiderea între vârfuri 700 mm
Înălţimea vârfului 140 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 280 mm
Alezaj ax 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 30 – 930 / 90 – 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (11) 0,03 - 0,12 mm/rot 
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 85 mm
Prindere pinolă MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1380 x 640 x 500 mm 
Greutate cca. 235 kg
Nr.art. 03-1176

* fără batiu

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe i200 

cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm
• Flanşă mandrină 160 mm
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru

•  Sanie transversală cu suport superior
• Afişaj digital al turaţiei
• Comparator pentru filete
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax
• Scule de operare

Cu motor de curent continuu fără 
perii pentru un comportament optim

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Arbore principal călit, precizie 
de concentricitate  (≤ 0,009 mm) 
datorită rulmentului cu 
bile de precizie

Sănii inclusiv roţi de mână cu scalare de 
fineţe. Suplimentar acest model este 
echipat cu un avans automat transversal.

Mandrină cu 4 bacuri cu 
prindere centrată 160 mm, 
optimă pentru piese 
rectangulare (opţional)

Pentru un lucru raţional maşina 
poate să fie echipată cu un suport 
de schimbare rapidă.

Livrabil opţional: mandrină 
cleşti de prindere 5C, domeniu 
de prindere 3 - 26 mm

Mandrina cu cleşti de prindere 
ER 25 garantează o precizie 
de concentricitatea ridicată la 
strângerea pieselor de prelucrat, 
domeniu de strângere 1 - 16 mm

Pentru un lucru economic 
maşina poate fi echipată cu 
un cap-revolver

Pentru prinderea pieselor de prelucrat 
de formă specială maşina poate fi 
echipată cu un disc de prindere 240 mm

Lineta ce se mişcă împreună 
împiedică îndoirea arborilor 
subţiri
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Strungul Profi 700 BDC reprezintă o perfecţionare a modelului 
încercat în practică Profi 700 BQV. Acest model este echipat în 
fabricaţie de serie cu un motor de curent continuu fără perii, prin 
care este asigurată o silenţiozitate ridicată în funcţionare precum 
şi o antrenare uniformă a arborelui. Datorită echipării de bază cuprinzătoare (de ex.: portlagăre 
arbore principal de calitatea P5, opritor longitudinal micrometric pentru lucrări de serie şi cuplaj 
de fricţiune, indicator digital de turaţie, indicator digital în 2 axe i200 cu ecran LCD, ....) acest model 
este ideal pentru utilizatorul profesionist.

Indicator digital al 
vitezei

Alezaj ax 
38 mm

Accesorii optionale: Nr.art. 
Dispozitiv agent de răcire universal, 10 litri - 230 V 51-1003
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
Mandrină cleşte de prindere 5C pentru Profi(center) 700 serie 22-1092
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D100 22-1084
Set cleşti de prindere ER 25, 2 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Set suport oţel Sistem Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 6-p. 44-2052
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc., set C 44-3084
Cap-revolver MK 2 cu 3 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1068
Batiu D6 56-1061
Batiu D6 Deluxe 56-1062

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie DK12-160, DIN 6350 21-0803
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru Planşaibă K72 - 160 mm03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină bacuri DK11/DK12 -160 03-1799
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 25 03-1739
Linetă ce funcţionează împreună 03-1805
Linetă fixă 03-1800
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 80 mm 22-1051

Dispozitiv ataşabil de frezare 
FA 25 livrabil opţional. Date 
tehnice vezi Proficenter 700 BDC

Mandrină cu 3 bacuri 160 mm 
cu bacuri de strunjire şi găurire 
conţinută în completul de livrare.

Planşaibă 125 mm (opţional) ideală pentru prinderea 
pieselor de lucru de formă asimetrică

Indicatorul de poziţie în 2-axe Bernardo 
în fabricaţie de serie garantează un lucru 
mai simplu şi o precizie mai înaltă

NOU

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile
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Date tehnice Profi 550 Top

Deschiderea între vârfuri 550 mm 700 mm
Înălţimea vârfului 125 mm 150 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 250 mm 300 mm
Lăţimea patului 135 mm 180 mm
Alezaj ax 26 mm 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 4 MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 70 - 380 / 380 -2000 rot/min 70 - 380 / 380 -2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (6) 0,06 - 0,32 mm/rot (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (4) 0,03 - 0,075 mm/rot (11) 0,03 - 0,12 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1" (21) 8 - 56 Gg/1"
Cursă pinolă 70 mm 85 mm
Prindere pinolă MK 2 MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 230 V 1,1 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1210 x 610 x 450 mm 1380 x 640 x 500 mm
Greutate cca. 137 kg 235 kg
Nr.art. 03-1142 03-1174

03-1175B (incl. afişaj digital în 2-axe)

* fără batiu

Indicator digital 
al vitezei

•  Motor de curent trifazat cu convertizor de frecvenţă pentru o mai mare eficienţă şi un moment de rotaţie mai ridicat
•  Din fabricaţia de serie reglarea turaţiei este fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
•  În fabricaţie de serie cu alezaj al axului de 38 mm pentru prelucrarea de diametre  

mari de arbori (Profi 700 Top)
•  Dispozitivul de reglare a avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
•  Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
•  Pat prismatic cu o suprafaţă mare de aşezare, durificat şi rectificat inductiv
•  Rezemare precisă pe lagăre a axului cu doi rulmenţi cu role conice ajustabili
•  Precizie de concentricitate ridicată a capului axului mai bună decât 0,009 mm
•  Pinolă păpuşă mobilă cu roată de mână cu scalare reglabilă (0,02 mm)

Accesorii standard:
• Vârfuri de strung fixe
•  Indicator de poziţie 2-axe i200 

cu afisaj LCD (Nr. art. 03-1175B)
•  Mandrină cu 3 bacuri DK11-125 mm (550 Top)
•  Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm (700 Top)
• Flanşă mandrină 125 mm (550 Top)
• Flanşă mandrină 160 mm (700 Top)
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune (700 Top)
• Opritor longitudinal micrometru (700 Top)
• Sanie transversală cu suport superior
• Convertizor de frecvenţă
• Afişaj digital al turaţiei
• Comparator pentru filete
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare

Pentru un lucru economic 
maşina poate fi echipată 
cu un cap-revolver

Domeniu extins de utilizare 
datorită dispozitivului 
ataşabil de frezare ce 
se poate echipa ulterior 
(opţional)

Livrabil opţional: mandrină cleşti de prindere 
5C, domeniu de prindere 3 - 26 mm

Incl. BERNARDO 
mandrină cu 3 bacuri

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Alimentarea 
logitudinala 

si transversala

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Strung Vario cu  
invertor de frecvență
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Accesorii speciale pentru Profi 700 Top: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie DK12-160, DIN 6350 21-0803
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru planşaibă K72 - 160 mm 03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină bacuri DK11/DK12 -160 mm 03-1799
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 25 03-1739
Linetă ce funcţionează împreună 03-1807
Linetă fixă 03-1806
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Lichid universal de răcire 10 l.-230 V 51-1003
Set suport oţel Sistem Multifix mărime A, incl. 4 elemente drepte 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc, set C 44-3084
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Batiu D6 Deluxe 56-1062
Batiu D8 Deluxe 56-1064

Strungul Profi 550 Top și Profi 700 Top este modelul nostru cel 
mai nou, echipat în fabricaţie de cu un convertizor de frecvenţă 
Delta de înaltă calitate. Avantajele esenţiale care rezultă din 
aceasta sunt momentul de rotaţie înalt şi domeniul inferior de 
turaţii şi turaţia în sarcină aproximativ constantă.

Planşaibă 125 mm (opţional) ideală 
pentru prinderea pieselor de lucru 
de formă asimetrică

Pentru prelucrarea de diametre mari de 
arbori echipat în fabricaţie de serie cu un 
alezaj al axului principal de 38 mm (700 Top)

În fabricaţie de serie echipat cu 
un cuplaj de fricţiune şi opritor 
longitudinal micrometru

Accesorii speciale pentru Profi 550 Top: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-125 mm conform DIN 6350 21-0802
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-125 21-0852
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Flanşă mandrină 125 mm 03-1750
Linetă ce funcţionează împreună 03-1765
Linetă fixă 03-1760
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 2 22-1040
Dispozitiv ataşabil de frezare FA 16 03-1738
Cap-revolver MK 2 cu 3 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1068
Mandrină cleşte 5C pentru Profi(center), seria 550 22-1091
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097 
Lichid universal de răcire 10 l.-230 V 51-1003
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 5-buc 44-2021
Batiu D3 56-1055

Invertorul de frecvență Delta 
este pentru performanțe optime 

de funcționare

Diametru de 
rotire 300 mm
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Strung Vario cu 
invertor de frecvență

Date tehnice Profi 550 PRO

Deschiderea între vârfuri 550 mm 700 mm
Înălţimea vârfului 125 mm 150 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 250 mm 300 mm
Lăţimea patului 135 mm 180 mm
Alezaj ax 26 mm 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 4 MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 30 - 450 / 150 - 3000 rot/min 30 - 450 / 150 - 3000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (6) 0,06 - 0,32 mm/rot (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (4) 0,03 - 0,075 mm/rot (11) 0,03 - 0,12 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1" (21) 8 - 56 Gg/1"
Cursă pinolă 70 mm 85 mm
Prindere pinolă MK 2 MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 230 V 1,5 kW / 230 V sau 400 V
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 230 V 2,2 kW / 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1210 x 610 x 450 mm 1380 x 640 x 500 mm
Greutate cca. 137 kg 235 kg
Nr.art. 03-1179 03-1180 (230 V)

03-1181B (230 V incl. afişaj digital în 2-axe)
03-1183B (400 V incl. afişaj digital în 2-axe)

* fără batiu

Accesorii standard:
•   Mandrină cu 3 bacuri PO3-125 mm  

variantă de execuţie oţel (550 PRO)
•   Mandrină cu 3 bacuri PO3-160 mm  

variantă de execuţie oţel (700 PRO)
• Flanşă mandrină 125 mm (550 PRO)
• Flanşă mandrină 160 mm (700 PRO)
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente (550 PRO)
•  Suport de oţel schimbare rapidă model Bernardo  

măr. 20-2 cu 2 elemente ataşate (700 PRO)
• Cuplaj de fricţiune (700 PRO)
• Opritor longitudinal micrometru (700 PRO)
• Sanie transversală cu suport superior
• Convertizor de frecvenţă
• Afişaj digital al turaţiei
• Comparator pentru filete
• Protecţie mandrină
• Perete posterior de şpan
• Acoperire ax de ghidare

• Mandrină în trei bacuri de precizie în variantă de execuţie oţel pentru turaţii până la 3000 rot/min, în fabricaţie de serie
•  În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă Delta pentru un moment de rotaţie  

ridicat în domeniul scăzut de turaţie şi turaţie aproape constantă în sarcină
• Portlagăr ax principal cu rulmenţi cu role conice, ajustabili de calitate P5
• Pinolă păpuşă mobilă cu roată de mână cu scalare reglabilă (0,02 mm)
• Domeniu extins de utilizare datorită dispozitivului ataşabil de frezare (opţional)
• Precizie de concentricitate ridicată a capului axului ≤ 0,009 mm
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Sanie superioară deplasabilă în direcţia axei x
•  Din fabricaţia de serie reglarea turaţiei este fără trepte,  

turaţia setată este citită pe un afişaj digital

Mandrina cu cleşti de prindere ER 25 
garantează o precizie de concentricitate 
ridicată la strângerea pieselor de prelucrat, 
domeniu de strângere 1 - 16 mm

Pentru un lucru raţional maşina poate 
fi echipată cu suport de oţel cu 

schimbare rapidă

Sanie cu mobilitate cu suport superior cu sport din 
oţel cu patru compartimente, roţi de mână cu scalare 
metrică de fineţe, reglabilă

Inclusiv: 3 bacuri 
BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Viteza max. 
3000 rpm
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Strungurile din seria PRO sunt dotate cu o viteză mare de până la 
3000 rotații pe minut și o gamă largă de accesorii standard (de ex.: 
motor de curent trifazat cu convertizor de frecvenţă, portlagăre ax 
principal de calitatea P5, opritor longitudinal micrometru pentru 
lucrări de serie, cuplaj de fricţiune,....) , ceea ce face aceste modele ideale pentru utilizatorii cu așteptări mari. Pentru 
reducerea timpului neproductiv de bază, modelul Profi 700 Pro este disponibil și cu o citire digitală de 2 axe.

Modell 700 PRO În fabricaţie de 
serie echipat cu un cuplaj de 
fricţiune şi opritor longitudinal 
micrometru

Accesorii speciale pentru Profi 700 PRO: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie PO4-1260, DIN 6350 21-2010F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-160 21-3203
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-160 21-3221
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru planşaibă K72 - 160 mm 03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină bacuri DK11/DK12 -160 mm 03-1799
Dispozitiv frezare FA 25 (pentru montare în regie proprie) 03-1739
Linetă ce funcţionează împreună 03-1807
Linetă fixă 03-1806
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D-100 22-1084
Set cleşti de prindere ER 25, 2 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Suport de schimb cu element drept pentru mărimea 20 23-1059B
Suport de schimb cu element ataşabil prismatic pentru măr. 20 23-1062B
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc, set C 44-3084
Batiu D6 Deluxe 56-1062
Batiu D8 Deluxe 56-1064

Accesorii speciale pentru Profi 550 PRO: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie PO4-125, DIN 6350 21-2009F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-125 21-3202
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Flanşă mandrină 125 mm 03-1750
Linetă ce funcţionează împreună 03-1765
Linetă fixă 03-1760
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 2 22-1040
Dispozitiv frezare FA 16 (pentru montare în regie proprie) 03-1738
Cap-revolver MK 2 cu 3 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1068
Mandrină cleşte 5C pentru Profi(center), seria 550 22-1091
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097 
Lichid universal de răcire 10 l.-230 V 51-1003
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 5-buc 44-2021
Batiu D3 Deluxe 56-1056

Diametru de 
rotire 300 mm

Reglarea simplă a treptei de turaţie prin 
intermediul curelei trapezoidale

Mandrină cu 3 bacuri în variantă de 
execuţie oţel cu bacuri de strunjire şi 
găurire conţinută în completul de livrare

INCLUSIV
Suport de oţel de schimbare 
rapidă cu mărime 20-2 cu 2 

elemente ataşate
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-125 mm conform DIN 6350 21-0802
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-125 21-0852
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-125 21-0865
Planşaibă K72-125 mm conform DIN 6350 21-5002
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1755
Flanşă mandrină 125 mm 03-1750
Linetă ce funcţionează împreună 03-1765
Linetă fixă 03-1760
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 2 22-1001
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 2 22-1040
Lichid universal de răcire 10 l.-230 V 51-1003
Suport de oţel schimbare rapidă Bernardo, măr. 20 23-1056B
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 9-p. 44-3084
Batiu D3 56-1055
Batiu D3 Deluxe 56-1056

Date tehnice Proficenter 550 WQV
Strung
Deschiderea între vârfuri 550 mm 
Înălţimea vârfului 125 mm 
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 250 mm 
Alezaj ax 26 mm 
Prindere în alezajul axului MK 4
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 2000 / 100 - 2000 rot/min 
Domeniu avansuri longitudinale (6) 0,07 - 0,40 mm/rot
Domeniu avansuri transversale  (4) 0,03 - 0,075 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm 
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“ 
Cursă pinolă 70 mm
Prindere pinolă MK 2 
Marime canal T în sania transversală 10 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW / 230 V 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW / 230 V
Dispozitiv ataşabil de frezare
Capacitate de găurire în oţel 16 mm
Freză frontală max. 50 mm
Freză tijă max. 16 mm
Consolă 150 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 2
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 195 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,75 kW / 230 V

Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1210 x 610 x 860 mm 
Greutate cca. 165 kg
Nr.art. 03-1240

* fără batiu

• Ax principal călit, în fabricaţi e de serie cu alezaj 26 mm
• Reglare electronică a turaţiei, fără trepte, şi prin aceasta este posibilă o adaptare optimă la piesa de prelucrat
• Domeniu extins de utilizare datorită capului de frezare pivotabil (-90° până la +90°)
• Dispunere la capul transmisiei a elementelor de comutare avantajoasă pentru operator
• Dispozitiv de frezare ataşabil cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
• În fabricaţie de serie echipat cu avans longitudinal şi transversal
• Rezemare precisă pe lagăre a axului cu 2 rulmenţi cu role conice ajustabili
• Pat prismatic cu o suprafaţă mare de aşezare, durificat şi rectificat inductiv
• Fabricat conform exigenţelor severe ale standardului Bernardo
• Întrerupător de siguranţă conform IP 54 cu declanşator la subtensiune

Centre de prelucrare

Planşaibă (opţional) pentru 
prindere pieselor de lucru de 
formă neregulată.Reglare turaţie fără trepte, 

electronică, citire uşoară prin 
intermediul afişajului digital

Cap frezor inclinabil de 
la -90° pana la +90°.

Preț
Top

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Masă rotundă pivotabilă RT 4 S - 100 mm 27-1034
Set freză tijă 4 - 16-mm, 7-piese 42-1005
Set mandrină freză ER 25, MK 2, 3-16 mm, 10-piese 26-1002
Menghină maşină de precizie PS 50 28-2025
Set freză tijă, acoperit TiN, 3 - 12 mm, 12-piese 42-1019

Modelul nostru de top Proficenter 550 WQV nu lasă neîndeplinită nicio 
cerinţă a lucrătorilor în mecanică fină, atelierelor de specializare şi 
calificare. Găurire, frezare şi strunjire în spaţiile cele mai mici, în 
fabricaţie de serie cu afişare digitală pentru adâncimea de găurire 
şi turaţie pentru un lucru confortabil precum şi un alezaj mare al 
axului, totul regăsit într-o singură maşină.

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-125 mm
• Flanşă mandrină 125 mm
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Vârfuri de strung fixe
• Comparator pentru filete
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Sanie transversală cu suport superior
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Afişaj digital al turaţiei
• Ax de tragere M 10
• Protecţie mandrină
• Acoperire ax de ghidare
• Scule de operare

Manetă de comutare dispusă ergonomic pentru 
reglarea avansului longitudinal şi transversal.

Linetă fix (imobilă) cu ghidaj de bronz 
pentru stabilizarea pieselor lungi

Echipată în serie cu cap de frezare cu 
afişaje digitale a adâncimii de găurire 
şi turaţiei. Găurire şi frezare în orice 
unghi posibil.

Elemente de comutare şi 
operare montate vizibil

Reglarea vitezei 
fără trepte

Indicator digital 
al vitezei

Inclusiv: 3 bacuri de 125 
mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Indicatorul de temperatură 
a motorului vine standard
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Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie DK12-160, DIN 6350 21-0803
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru planşaibă K72 - 160 mm 03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină bacuri DK 11 / DK 12 -160 mm 03-1799
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Linetă ce funcţionează împreună 03-1805
Linetă fixă 03-1800
Sistem set suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 9-p. 44-3084
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Manşon reductor MK 3 / 2 24-1022
Batiu D6 Deluxe 56-1062
Batiu D8 Deluxe 56-1064

Date tehnice Proficenter 700 BQV
Strung
Deschiderea între vârfuri 700 mm
Înălţimea vârfului 150 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 280 mm
Alezaj ax 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 50 - 1000 / 100 - 1800 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (11) 0,03 - 0,12 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 85 mm
Prindere pinolă MK 3
Marime canal T în sania transversală 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW / 230 V
Dispozitiv ataşabil de frezare
Capacitate de găurire max. 20 mm
Freză frontală max. 63 mm
Freză tijă max. 20 mm
Consolă 170 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 2
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 260 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,90 kW / 230 V

Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1380 x 640 x 1020 mm
Greutate cca. 298 kg
Nr.art. 03-1249

03-1250B (incl. afişaj digital în 2-axe)

* fără batiu

• Reglare a turaţiei electronică, fără trepte, şi prin aceasta este posibilă o adaptare optimă la piesa de prelucrat
• În fabricaţie de serie cu ax de avans pentru avans automat longitudinal şi transversal
• Pat prismatic cu o suprafaţă mare de aşezare, durificat şi rectificat inductiv
• Dispozitiv de frezare ataşabil cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
• În fabricaţie de serie cu funcţionare dreapta-stânga a axului de frezare
• Poziţionare precisă a pinolei la frezare prin intermediul roţii de mână
• Fabricat conform exigenţelor severe ale standardului Bernardo
• Domeniu extins de utilizare datorită capului de frezare pivotabil
• Sanie superioară deplasabilă în direcţia axei x
•  În fabricaţie de serie cu un alezaj al axului de 38 mm  

pentru prelucrarea de diametre mari de arbori

Centre de prelucrare

Indicator digital 
al vitezei

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Micrometri cu cuplaj de 
siguranta si gard longitudinal

Livrabil opţional: suport de oţel 
cu schimbare rapidă System 
Multifix şi o mandrină cleşti 
de prindere ER 25
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Datorită capului de frezare 
pivotabil rezultă o multitudine 

de posibilităţi de prelucrare

Modelul nostru de top Proficenter 700 BQV nu lasă neîndeplinită nicio 
cerinţă a lucrătorilor în mecanică fină, atelierelor de specializare şi 
calificare. Găurire, frezare şi strunjire în spaţiile cele mai mici, în 
fabricaţie de serie cu afişare digitală pentru adâncimea de găurire şi 
turaţie pentru un lucru confortabil precum şi un alezaj mare al axului, 
totul regăsit într-o singură maşină. Pentru reducerea timpilor de 
fabricaţie acest model este livrabil şi cu un indicator al poziţiei în 2-axe.

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe i200 

cu afisaj LCD (Nr. art. 03-1250B)
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm
• Flanşă mandrină 160 mm
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Sanie transversală cu suport superior
• Ax de tragere M 10
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Afişaj digital al turaţiei
• Protecţie mandrină
• Acoperire ax de ghidare
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Pentru un lucru economic maşina 
poate fi echipată cu un cap-
revolver

Planşaibă 160 mm (opţional) ideală 
pentru prinderea pieselor de lucru 
de formă asimetrică

Sănii inclusiv roţi de mână cu scalare de 
fineţe. Suplimentar acest model este 
echipat cu un avans automat transversal.

Reglarea vitezei 
fără trepte

Accesorii optionale: Nr.art.
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 2, 3-25 mm, 16-p. 26-1005
Menghină maşină de precizie PS 50 28-2025
Palpator muchii cu afişaj luminos MK 2 32-1062

Indicatorul de temperatură 
a motorului vine standard
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Centre de prelucrare cu 
motor de curent continuu

• Posibilităţi multiple de aplicaţii: specialişti în mecanică fină, ateliere de specializare şi calificare, ...
• Reglare variabilă a turaţiei pentru o adaptarea optimă a vitezei de tăiere
•   În fabricaţie de serie cu un motor de curent continuu de mare putere a arborelui principal de rotaţie 

pentru moment de rotaţie ridicat în domeniul de turaţii joase şi turaţie aproape constantă în sarcină 
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Productivitate crescută prin afişajul poziţiei în 2 axe inclus în fabricaţia de serie
• Pat prismatic cu o suprafaţă mare de aşezare, durificat şi rectificat inductiv
• În fabricaţie de serie cu ax de avans pentru avans automat longitudinal şi transversal
• Fabricat conform exigenţelor severe ale standardului Bernardo
• Portlagăr ax principal cu rulmenţi cu role conice, ajustabili de calitate P5
• Pinolă păpuşă mobilă cu roată de mână cu scalare reglabilă (0,02 mm)
• Domeniu extins de utilizare datorită capului de frezare pivotabil
• Dispozitiv de frezare ataşabil cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
• În fabricaţie de serie cu funcţionare dreapta-stânga a axului de frezare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie DK12-160, DIN 6350 21-0803
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru planşaibă K72 - 160 mm 03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină bacuri DK 11 / DK 12 -160 mm 03-1799
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 80 mm 22-1051
Linetă ce funcţionează împreună 03-1805
Linetă fixă 03-1800
Mandrină cleşte de prindere 5C pentru Profi(center) 700 serie 22-1092
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D100 22-1084
Set cleşti de prindere ER 25, 2 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Sistem set suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 6-p. 44-2052
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 9-p. 44-3084
Cap-revolver MK 2 cu 4 staţii inclusiv elemente ataşate 22-1069
Manşon reductor MK 3 / 2 24-1022
Lichid universal de răcire 10 l./230 V 51-1003
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
Batiu D6 Deluxe 56-1062
Batiu D8 Deluxe 56-1064

Date tehnice Proficenter 700 BDC
Strung
Deschiderea între vârfuri 700 mm
Înălţimea vârfului 150 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 280 mm
Alezaj ax 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 30 – 930 / 90 – 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (11) 0,03 - 0,12 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 85 mm
Prindere pinolă MK 3
Marime canal T în sania transversală 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW / 230 V
Dispozitiv ataşabil de frezare
Capacitate de găurire max. 20 mm
Freză frontală max. 63 mm
Freză tijă max. 20 mm
Consolă 170 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 2
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 260 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,90 kW / 230 V

Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1380 x 640 x 1020 mm
Greutate cca. 298 kg
Nr.art. 03-1253

* fără batiu

Linetă fix (imobilă) cu ghidaj de bronz 
pentru stabilizarea pieselor lungi

Pentru prinderea pieselor de 
prelucrat de formă specială 
maşina poate fi echipată cu un 
disc de prindere 240 mm

Mandrina cu cleşti de prindere ER 25 
garantează o precizie de concentricitatea 
ridicată la strângerea pieselor de prelucrat, 
domeniu de strângere 1 - 16 mm

Livrabil opţional: 
mandrină cleşti de prindere 5C, 
domeniu de prindere 3 - 26 mm

Mandrină cu 4 bacuri cu prindere 
centrată 160 mm, optimă pentru 
piese rectangulare (opţional)

Cu motor de curent continuu fără 
perii pentru un comportament optim

Alezaj ax 
38 mm
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Centrul de prelucrare Proficenter 700 BDC reprezintă o perfecţionare a 
modelului încercat în practică Proficenter 700 BQV. Acest model este echipat în 
fabricaţie de serie cu un motor de curent continuu fără perii pentru arborele 
principal de rotaţie al strungului, prin care este asigurată o silenţiozitate ridicată 
în funcţionare precum şi o antrenare uniformă a arborelui. Datorită echipării de bază 
cuprinzătoare (de ex.: portlagăre arbore principal de calitatea P5, opritor longitudinal 
micrometru pentru lucrări de serie şi cuplaj de fricţiune, indicator digital de turaţie, 
indicator digital în 2 axe i200 cu ecran LCD, ataşament de frezare....) acest model este ideal pentru utilizatorul profesionist.

Accesorii optionale:
Aparat de filetare Super M 5 - M 12
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20 piese
Set mandrină freză ER 40, MK 2, 3-25 mm, 16-p.
Menghină maşină de precizie PS 50
Palpator muchii cu afişaj luminos MK 2

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe i200 

cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm
• Flanşă mandrină 160 mm
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Sanie transversală cu suport superior
• Ax de tragere M 10
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Afişaj digital al turaţiei
• Protecţie mandrină
• Acoperire ax de ghidare
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Echipată în serie cu cap de frezare cu 
afişaje digitale a adâncimii de găurire 
şi turaţiei. Găurire şi frezare în orice 
unghi posibil.

Păpuşa mobilă cu blocare cu o pârghie 
poate fi reglată pentru strunjire conică, cu 
con de centrare livrabil la cerere livrabil

Pentru un lucru economic maşina 
poate fi echipată cu un cap-revolver

Pentru un lucru raţional maşina 
poate să fie echipată cu un suport 
de schimbare rapidă.

NOU

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Micrometri cu cuplaj de 
siguranta si gard longitudinal

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile



262

Proficenter  
700 TOP

SEMIPROFESSIONAL

St
ru

ng
ul

Centre de prelucrare

• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• În fabricaţie de serie cu reglare electronică continuă (fără trepte) a turaţiei
• Precizie de concentricitate ridicată a capului axului ≤ 0,009 mm
• Portlagăr ax principal cu rulmenţi cu role conice, ajustabili de calitate P5
• În fabricaţie de serie cu ax de avans pentru avans automat longitudinal şi transversal
• Pat maşină solid cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Cap de frezare pivotabil pe ambele laturi pentru găurirea sub unghi (înclinată), frezarea de teşituri etc.
• Ajustare pinolă prin intermediul manetei, ajustare de fineţe prin intermediul roţii de mână
• Dispozitiv de frezare ataşabil cu afişaj digital pentru turaţie şi cursa pinolei
•  Motor de curent trifazat cu convertizor de frecvenţă pentru o mai  

mare eficienţă şi un moment de rotaţie mai ridicat

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie DK12-160, DIN 6350 21-0803
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Planşaibă K72-160 mm conform DIN 6350 21-5003
Disc de prindere diam. 240 mm 03-1789
Flanşă mandrină 160 mm pentru planşaibă K72 - 160 mm 03-1797
Flanşă 160 mm pentru mandrină cu bacuri DK11/DK12-160 mm 03-1799
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 80 mm 22-1051
Linetă ce funcţionează împreună 03-1807
Linetă fixă 03-1806
Mandrină cleşte de prindere 5C pentru Profi(center) 700 serie 22-1092
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Sistem set suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime A 23-1000
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 9-p. 44-3084
Batiu D6 Deluxe 56-1062
Batiu D8 Deluxe 56-1064

Date tehnice Proficenter 700 TOP
Strung
Deschiderea între vârfuri 700 mm
Înălţimea vârfului 150 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 300 mm
Alezaj ax 38 mm
Prindere în alezajul axului MK 5
Domeniu de turaţie, fără trepte 70 - 380 / 380 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (14) 0,07 - 0,65 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (11) 0,03 - 0,12 mm/rot
Filet metric (18) 0,2 - 3,5 mm
Filet în ţoli (21) 8 - 56 Gg/1“
Cursă pinolă 85 mm
Prindere pinolă MK 3
Marime canal T în sania transversală 12 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW / 230 V
Dispozitiv ataşabil de frezare
Capacitate de găurire max. 20 mm
Freză frontală max. 63 mm
Freză tijă max. 20 mm
Consolă 170 mm
Turaţie ax, fără trepte 50 - 2250 rot/min
Prindere ax MK 2
Cap de frezare pivotabil -90° până la +90°
Reglare cap de frezare pe înălţime 260 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,60 kW / 230 V
Putere absorbită de motor S6 40% 0,90 kW / 230 V

Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H)* 1380 x 640 x 1020 mm
Greutate cca. 298 kg
Nr.art. 03-1251

03-1252B (incl. afişaj digital în 2-axe)

* fără batiu

Pentru un lucru raţional maşina 
poate să fie echipată cu un suport 
de schimbare rapidă.

Inclusiv: 3 bacuri
BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Indicator digital 
al vitezei
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Noul model Profi 700 Top este echipat în fabricaţie de serie cu un convertizor 
de frecvenţă. Avantajele esenţiale care rezultă din aceasta sunt momentul 
de rotaţie înalt în domeniul inferior de turaţii şi turaţia în sarcină aproximativ 
constantă. Acest model este ideal pentru utilizatorii pretenţioşi prin echiparea 
cuprinzătoare (de ex.: motor de curent trifazat cu convertizor de frecvenţă, 
portlagăre ax principal de calitatea P5, opritor longitudinal micrometru 
pentru lucrări de serie, cuplaj de fricţiune,....)

Accesorii optionale: Nr.art.
Aparat de filetare Super M 5 - M 12 24-1096
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set freză tijă, acoperit TiN 3 - 20 mm, 20 piese 42-1020
Set mandrină freză ER 40, MK 2, 3-25 mm, 16-piese 26-1005
Menghină maşină de precizie PS 50 28-2025
Palpator muchii cu afişaj luminos MK 2 32-1062

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 2-axe i200 

cu afisaj LCD (Nr. art. 03-1252B)
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm
• Flanşă mandrină 160 mm
• Mandrină coroană dinţată 1 – 13 mm / B 16
• Dorn mandrină MK 2 / B 16
• Vârfuri de strung fixe
• Roţi de schimb
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Sanie transversală cu suport superior
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Afişaj digital pentru cursă pinolă
• Convertizor de frecvenţă
• Arbore de tragere M 10
• Afişaj digital al turaţiei
• Protecţie mandrină
• Acoperire ax de ghidare
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare 

Livrabil opţional: mandrină cleşti 
de prindere 5C, domeniu de 
prindere 3 - 26 mm

Păpuşa mobilă cu blocare cu o pârghie 
poate fi reglată pentru strunjire conică, cu 
con de centrare livrabil la cerere livrabil

Datorită capului de frezare 
pivotabil rezultă o multitudine 

de posibilităţi de prelucrare

Invertorul de frecvență Delta 
este pentru performanțe optime 

de funcționare

Pentru prelucrarea de diametre mari 
de arbori echipat în fabricaţie de serie 
cu un alezaj al axului principal de 38 mm
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Strung de 
precizie

•  O maşină foarte manevrabilă cu un ax de ghidare şi un ax de avans pentru tăierea filetelor respectiv pentru avansul automat
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Pentru minimizarea influenţelor vibraţiilor patul masiv prismatic este prevăzut cu nervuri
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Pat prismă nervurat puternic cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică cu ± 10 mm
• Păpuşă mobilă cu fixare cu o pârghie cu scalarea reglabilă de fineţe (0,04 mm)
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile
• Sanie superioară cu scalare (0,02 mm), ± 45° rotativă

Date tehnice Standard 150 Basic Standard 150 Plus
Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1000 mm
Înălţimea vârfului 165 mm 165 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 330 mm 330 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 430 mm 430 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 180 mm 180 mm
Lăţimea patului 180 mm 180 mm
Alezaj ax 40 mm 40 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-4 DIN 55029, D1-4
Domeniu de turaţie (9) 75 - 1400 rot/min (9) 75 - 1400 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (40) 0,053 - 1,29 mm/rot (40) 0,053 - 1,29 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (40) 0,013 - 0,31 mm/rot (40) 0,013 - 0,31 mm/rot
Filet metric (32) 0,4 - 7 mm (32) 0,4 - 7 mm
Filet în ţoli (36) 4 - 60 Gg/1“ (36) 4 - 60 Gg/1“
Cursă pinolă 110 mm 110 mm
Prindere pinolă MK 3 MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V) 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V) 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1600 x 700 x 1280 mm 1600 x 700 x 1280 mm
Greutate cca. 455 kg 470 kg
Nr.art. 03-1255 03-1256

* Lungime pat extensibilă: 220 mm

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm / D4
• Planşaibă 200 mm / D4, DIN 55029
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 60 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 60 mm
• Disc de prindere 250 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de  

oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Tavă colectoare şpan (Basic)
• Tavă de şpan extractabilă (Plus)
• Perete de protecţie la stropit
• 2 vârfuri de centrare
• Comparator pentru filete
• Manşon reductor
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Echipament agent de răcire (Plus)
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE (Plus)
• Batiu
• Scule de operare

Operare simplă, toate elementele de 
comutare şi operare montate vizibil 
la capul transmisiei

Sanie de precizie şi cu mobilitate cu suport superior 
cu suport din oţel cu patru compartimente, roţi de 
mână cu scalare metrică de fineţe, reglabilă

Transmisie avans comutabil uşor şi 
precis, ce funcţionează în baie de ulei

Planşaibă 200 mm (standard) ideală pentru 
prinderea pieselor de prelucrat de formă 
asimetrică

Livrabil opţional: Cap-revolver cu 6 staţii

Furnitură completă cu roţi de schimb pentru 
tăierea filetelor

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Preț
Top
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Strungul compact cu ax de ghidare şi ax de 
avans Standard 150 Basic datorită raportului 
optim preţ-performaţă cu accesorii 
cuprinzătoare este maşina ideală pentru 
meşteşugari de hobby ambiţioşi. Model 150 Plus este 
echipat suplimentar cu o frână de picior şi un dispozitiv 
de agent de răcire.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 160 mm conform DIN 55029, D1-4 21-4053
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-4 21-4055
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Lichid universal de răcire 10 l. 51-1003
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-4 22-1095
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 9-p. 44-3084
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Afişaj digital de poziţie

Pentru un lucru raţional 
maşina poate fi echipată 

cu suport de oţel cu 
schimbare rapidă

O gamă largă de 
echipamente standard

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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Date tehnice Standard 150 V-Plus
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 165 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 330 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 430 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 180 mm
Lăţimea patului 180 mm
Alezaj ax 40 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-4
Domeniu de turaţie, fără trepte 70 - 400 / 350 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (40) 0,053 - 1,29 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (40) 0,013 - 0,31 mm/rot
Filet metric (32) 0,4 - 7 mm
Filet în ţoli (36) 4 - 60 Gg/1“
Cursă pinolă 110 mm
Prindere pinolă MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1600 x 700 x 1280 mm
Greutate cca. 478 kg
Nr.art. 03-1257

* Lungime pat extensibilă: 220 mm

Strungul cu ax de ghidare şi ax de 
avans cu acţionare Vario

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm / D4
• Planşaibă 200 mm / D4, DIN 55029
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 60 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 60 mm
• Disc de prindere 250 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de  

oţel cu patru compartimente
• Dispozitiv fixare ax
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Tavă de şpan extractabilă
• Perete de protecţie la stropit
• 2 vârfuri de centrare
• Comparator pentru filete
• Manşon reductor
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Roţi de schimb
• Echipament agent de răcire
• Convertizor de frecvenţă
•  Pedală de picior cu funcţie de frânare  

  conform CE 
• Batiu
• Scule de operare

NOUInclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Preț
Top

Transmisie 
variabila

Alezaj ax 
40 mm

• În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă pentru reglarea variabilă a turaţiei
• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• În fabricaţie de serie cu un alezaj al axului de 40 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• Păpuşă mobilă deplasabilă pentru rotire conului, roată de mână cu scalarea reglabilă de fineţe (0,04 mm)
• Pat prismă nervurat puternic cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile
• Sanie superioară cu scalare (0,02 mm), ± 45° rotativă

Opritor longitudinal micrometru şi 
cuplaj de fricţiune cuprinse în 
completul de livrare

Operare simplă, toate elementele de 
comutare şi operare montate vizibil la 
capul transmisiei. Transmisie avans 
comutabil uşor şi precis, ce funcţionează 
în baie de ulei

Avantajul mandrinei cu bacuri Bernardo 
DK11-160 mm: livrabilă cu bacuri 
monobloc, de bază, întoarse şi de 
poziţionare

Pentru stabilizarea pieselor de prelucrat 
lungi este echipat în fabricaţie de serie cu 
o linetă fixă (imobilă) respectiv antrenată 
(mobilă)

Arbore principal călit, precizie de 
concentricitate a înaltă capului axului 
(≤ 0,009 mm) datorită rulmentului cu 
bile de precizie

Livrabil opţional: mandrină 
cleşti de prindere

 5C, domeniu de prindere 
3 - 26 mm

Sanie de precizie şi cu mobilitate cu 
suport superior cu suport din oţel cu 

patru compartimente, roţi de mână cu 
scalare metrică de fineţe, reglabilă
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Ax principal de rulment 
cu calitatea P5

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 160 mm conform DIN 55029, D1-4 21-4053
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-4 21-4055
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-4 22-1095
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 6-p. 44-2052
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 12 mm, 9-p. 44-3084
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Strungul de precizie Standard 165 V-Plus convinge prin construcţia 
sa stabilă şi o manipulare simplă. Pentru meşteşugarii casnici 
exigenţi este cea mai adecvată şi le este oferită un set standard de 
accesorii cuprinzător şi astfel un pachet performant optim la o 
investiţie scăzută. Acest model este dotat suplimentar cu o reglare 
variabilă a turaţiei pentru o setare optimă a vitezei de tăiere.

Con de centrare diam. 100 mm, ideal 
pentru prindere ţevilor şi corpurilor 

tubulare (opţional)
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Strung de precizie

• Posibilităţi multiple de utilizare: ateliere de instruire, construcţia de unelte, întreprinderi de reparaţii, ...
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• O maşină foarte manevrabilă cu un ax de ghidare şi un ax de avans pentru tăierea filetelor respectiv pentru avansul automat
• Prindere pârghie singulară pentru păpuşă mobilă, deplasabilă pentru strunjire conică
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare
• Sistem lagăre ax cu 2 lagăre de precizie ajustabile
• Roţi dinţate şi arbori durificaţi şi rectificaţi
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari

Date tehnice Standard 165 Plus
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 175 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 350 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 450 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 190 mm
Lăţimea patului 180 mm
Alezaj ax 40 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-4
Domeniu de turaţie (8) 70 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (40) 0,053 - 1,29 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (40) 0,013 - 0,31 mm/rot
Filet metric (32) 0,4 - 7 mm
Filet în ţoli (36) 4 - 60 Gg/1“
Cursă pinolă 110 mm
Prindere pinolă MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1730 x 700 x 1340 mm
Greutate cca. 495 kg
Nr.art. 03-1258

* Lungime pat extensibilă: 220 mm

Accesorii standard:
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm / D4
• Planşaibă 200 mm / D4, DIN 55029
•  Linetă fixă (imobilă) -  

diam. de trecere max. 60 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 60 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Disc de prindere 250 mm
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport  

de oţel cu patru compartimente
• Dispozitiv fixare ax
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Echipament agent de răcire
• Tavă de şpan extractabilă
•  Motor cu frână magnetică conform  

standard CE
•  Pedală de picior cu funcţie de  

frânare conform CE
• Perete de protecţie la stropit
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Batiu

Reglare avans şi turaţie cu mers 
uşor la capul de transmisie, 
funcţionare silenţioasă prin roţi 
dinţate călite şi rectificate, ce 
funcţionează în baie de ulei

Avantajul mandrinei cu bacuri Bernardo: 
DK11-160 mm: livrabilă cu bacuri 
monobloc, de bază, întoarse şi de 
poziţionare

Motor de acţionare de mare putere cu 
frână magnetică conform normativului CE

Opritor longitudinal micrometru şi 
cuplaj de fricţiune cuprinse în 
completul de livrare

Linetă fix (imobilă) cu ghidaj de bronz pentru 
stabilizarea pieselor lungi.

Mandrina cu cleşti 
de prindere ER 25 

garantează o precizie de 
concentricitate ridicată 

la strângerea pieselor de 
prelucrat, domeniu de 

strângere 1 - 16 mm

Punte care se poate detaşa pentru prelucrarea 
pieselor de diametru până la ø 450 mm

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Raport optim 
preț-calitate

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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Strungul Standard 165 Plus reprezintă o dezvoltare a apreciatei serie 150. 
Transmisia avansului a fost prelucrată în sensul prietenos pentru operare şi 
design-ul capului transmisiei a primit o înfăţişare nouă. Pentru meşteşugarii 
casnici exigenţi este cea mai adecvată şi le este oferită un set standard de 
accesorii cuprinzător şi astfel un pachet performant optim la o investiţie scăzută.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină cleşte de prindere 5 C, D1-4 22-1095
Set cleşti de prindere 5C, 3 – 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D 100 22-1084
Set cleşti de prindere ER 25- 2 – 16 mm, 15-piese 26-1022
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Burghiu de centrare 12-piese 41-1070
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 160 mm conform DIN 55029, D1-4 21-4053
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-4 21-4055
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Set cuţite de strunjire cu plăci intersch. 12 mm, 5-p. 44-2021
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc. 44-3084

Livrabil opţional: 
Cap-revolver cu 6 staţii

Iluminatie excelenta de 
la masina cu led
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Strung de precizie

• Echiparea completă: indicator de poziţie în 3 axe, lampă LED a maşinii, batiu şi multe altele.
• O maşină foarte manevrabilă cu un ax de ghidare şi un ax de avans pentru tăierea filetelor respectiv pentru avansul automat
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Pentru minimizarea influenţelor vibraţiilor patul masiv prismatic este prevăzut suplimentar cu nervuri
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Pat prismă nervurat puternic cu ghidaj al patului călit şi rectificat inductiv
• Axul principal călit şi rectificat, funcţionează în baie de ulei
• Păpuşă mobilă deplasabilă pentru rotire conului, roată de mână cu scalarea reglabilă de fineţe (0,04 mm)
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă

Date tehnice Standard 165 D Standard 165 Top
Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1000 mm
Înălţimea vârfului 175 mm 175 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 350 mm 350 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 450 mm 450 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 190 mm 190 mm
Lăţimea patului 180 mm 180 mm
Alezaj ax 40 mm 40 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-4 DIN 55029, D1-4
Domeniu de turaţie (8) 70 - 2000 rot/min (8) 70 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (40) 0,053 - 1,29 mm/rot (40) 0,053 - 1,29 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (40) 0,013 - 0,31 mm/rot (40) 0,013 - 0,31 mm/rot
Filet metric (32) 0,4 - 7 mm (32) 0,4 - 7 mm
Filet în ţoli (36) 4 - 60 Gg/1“ (36) 4 - 60 Gg/1“
Cursă pinolă 110 mm 110 mm
Prindere pinolă MK 3 MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V) 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V) 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1730 x 700 x 1340 mm 1730 x 700 x 1340 mm
Greutate cca. 514 kg 515 kg
Nr.art. 03-1259B 03-1260

* Lungime pat extensibilă: 220 mm

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm / D4
• Planşaibă 200 mm / D4, DIN 55029
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 60 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 60 mm
• Disc de prindere 250 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente (Standard 165 D) 
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții  (165 Top)
• Dispozitiv fixare ax
• Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Echipament agent de răcire
• Tavă de şpan extractabilă
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Perete de protecţie la stropit
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Batiu
• Scule de operare

Con de centrare diam. 100 mm, ideal 
pentru prindere ţevilor şi corpurilor 
tubulare (opţional)

Sanie de precizie şi cu mobilitate cu 
suport superior cu suport din oţel cu 
patru compartimente, roţi de mână cu 
scalare metrică de fineţe, reglabilă

În fabricaţie de serie cu tavă 
de şpan extractabilă

Livrabil opţional: mandrină cleşti de 
prindere 5C, domeniu de prindere 
3 - 26 mm

Planşaibă-patru bacuri 
200 mm cu bacuri întoarse 
cuprinse în accesoriile 
standard

Furnitură completă cu 
roţi de schimb pentru 

tăierea filetelor

Sistem suport de oţel cu schimbare 
rapidă Multifix cuprins în completul 
de livrare (Standard 165 Top)

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Motorul de acționare, cu 
frână magnetică în 
conformitate cu CE

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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Strungul Standard 165 D are o constructie robusta ce 
permite manevrarea cu usurinta. Chiar si versiunea de 
baza are in dotarea standard toate accesoriile importante, 
precum: afisaj digital pe trei axe, afisaj LED, dispozitive 
de siguranta conforme standardelor CE etc.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Flanşă mandrină FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Set cuţite interschimbabile 12 mm, 5-buc. 44-2021
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc. 44-3084

Indicatorul de poziţie în 3-axe Bernardo 
în fabricaţie de serie garantează un lucru 

mai simplu şi o precizie mai înaltă

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Care include un suport de 
eliberare rapidă prin 4 inserții

Accesorii optionale: Nr.art. 
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-4 22-1095
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D 100 22-1084
Set cleşti de prindere ER 25, 1 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Burghiu de centrare 12-piese 41-1070
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Date tehnice Standard 165 V-D Standard 165 V-Top
Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1000 mm
Înălţimea vârfului 175 mm 175 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 350 mm 350 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 450 mm 450 mm
Diametru strunjire peste sania transversala190 mm 190 mm
Lăţimea patului 180 mm 180 mm
Alezaj ax 40 mm 40 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-4 DIN 55029, D1-4
Domeniu de turaţie, fără trepte 70 - 400 / 350 - 2000 rot/min 70 - 400 / 350 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (40) 0,053 - 1,29 mm/rot (40) 0,053 - 1,29 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (40) 0,013 - 0,31 mm/rot (40) 0,013 - 0,31 mm/rot
Filet metric (32) 0,4 - 7 mm (32) 0,4 - 7 mm
Filet în ţoli (36) 4 - 60 Gg/1“ (36) 4 - 60 Gg/1“
Cursă pinolă 110 mm 110 mm
Prindere pinolă MK 3 MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V) 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V) 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1730 x 700 x 1340 mm 1730 x 700 x 1340 mm
Greutate cca. 529 kg 530 kg
Nr.art. 03-1261 03-1262

* Lungime pat extensibilă: 220 mm

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-160 mm / D4
• Planşaibă 200 mm / D4, DIN 55029
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 60 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 60 mm
• Disc de prindere 250 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente (165 V-D) 
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții  (165 V-Top)
• Dispozitiv fixare ax
• Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Echipament agent de răcire
• Tavă de şpan extractabilă
• Convertizor de frecvenţă
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Perete de protecţie la stropit
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Afişaj digital al turaţiei
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Batiu
• Scule de operare

Strungul cu ax de ghidare şi ax de 
avans cu acţionare Vario

•  În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă Delta pentru un moment de rotaţie ridicat în  
domeniul scăzut de turaţie şi turaţie aproape constantă în sarcină

• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Ideală pentru şcoli profesională, întreprinderi de reparaţii şi ateliere de instruire
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie 
• Prindere pârghie singulară pentru păpuşă mobilă, deplasabilă pentru strunjire conică
• Roţi dinţate şi arbori durificaţi şi rectificaţi
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Pentru minimizarea influenţelor vibraţiilor patul masiv prismatic este prevăzut suplimentar cu nervuri
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis

Reglare turaţie fără trepte, electronică, 
citire uşoară prin intermediul afişajului 
digital.

Pentru un lucru raţional 
maşina poate fi echipată în 
fabricaţie de serie cu suport 
de oţel cu schimbare rapidă
(Standard 165 V-Top).

Linetă fix (imobilă) cu ghidaj de 
bronz pentru stabilizarea pieselor 
lungi.

În fabricaţie de serie cu tavă 
de şpan extractabilă

NOU

Inclusiv: 3 bacuri de 
160 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Operare simplă, toate elementele de 
comutare şi operare montate vizibil 
la capul transmisiei

Avantajul mandrinei cu bacuri Bernardo 
DK11-160 mm: livrabilă cu bacuri 
monobloc, de bază, întoarse şi de 
poziţionare

Mandrina cu cleşti 
de prindere ER 25 

garantează o precizie de 
concentricitate ridicată 

la strângerea pieselor de 
prelucrat, domeniu de 

strângere 1 - 16 mm
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Modelele Standard 165 V-D şi 165 V-Top sunt maşini 
moderne corespunzătoare stadiului actual al tehnicii. 
Datorită confortului mare pentru operator aceste 
modele sunt adecvat în mod special pentru utilizatori 
în ateliere de calificare, în domeniul de instruire şi 
şcoli. Aceste modele sunt dotate în fabricaţie de 
serie cu o reglare variabilă a turaţiei pentru o 
reglare optimă a vitezei de tăiere.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160 mm / D4, DIN 55029 21-0832
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D4, DIN 55029 21-0833F
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-160 21-0853
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-160 21-0866
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 160 mm, DIN 55029, D1-4 21-4053
Flanşă mandrină FL 200 mm, DIN 55029, D1-4 21-4055
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC - MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Set cuţite interschimbabile 12 mm, 5-buc. 44-2021
Set cuţite de strunjire HM, 12 mm, 9-buc. 44-3084

Accesorii optionale: Nr.art. 
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-4 22-1095
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cleşte de prindere ER 25 - D 100 22-1084
Set cleşti de prindere ER 25, 1 - 16 mm, 15-piese 26-1022
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Burghiu de centrare 12-piese 41-1070
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Transmisie 
variabila

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

În fabricaţie de serie cu afişaj digital 
în 3 axe Bernardo i200 cu ecran tip 
display LCD

Păpuşa mobilă cu blocare cu o pârghie 
poate fi reglată pentru strunjire 

conică, livrabil la cerere 
cu con de centrare
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• În fabricaţie de serie cu un alezaj al axului de 51 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori
• Ideală pentru şcoli profesională, întreprinderi de reparaţii şi ateliere de instruire
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, funcţionează uşor şi comutabil precis
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Prindere pârghie singulară pentru păpuşă mobilă, deplasabilă pentru strunjire conică
• Precizie de concentricitate a capului axului garantată (≤ 0,009 mm)
• Axul principal călit şi rectificat, funcţionează în baie de ulei
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile

Alezaj ax 
51 mm

O gamă largă de 
echipamente standard

Con de centrare diam. 125 mm, ideal pentru 
prindere ţevilor şi corpurilor tubulare (opţional)

Opritor longitudinal micrometru şi cuplaj de 
fricţiune cuprinse în completul de livrare

Pentru stabilizarea pieselor de 
prelucrat lungi este echipat în 
fabricaţie de serie cu o linetă fixă 
(imobilă) respectiv antrenată (mobilă)

Reglare avans şi turaţie cu mers 
uşor la capul de transmisie, 
funcţionare silenţioasă prin roţi 
dinţate călite şi rectificate, ce 
funcţionează în baie de ulei

Motor de acţionare de mare putere cu 
frână magnetică conform normativului CE

Furnitură completă cu 
roţi de schimb pentru 

tăierea filetelorDate tehnice Master 180
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 180 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 360 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 480 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 220 mm
Lăţimea patului 185 mm
Alezaj ax 51 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie (8) 70 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (32) 0,052 - 1,392 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (32) 0,014 - 0,380 mm/rot
Filet metric (26) 0,4 - 7,0 mm
Filet în ţoli (34) 4 - 56 Gg/1“
Diametru pinolă 42 mm
Cursă pinolă 110 mm
Prindere pinolă MK 4
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1920 x 750 x 1600 mm
Greutate cca. 540 kg
Nr.art. 03-1263XL

03-1264XL (incl. afişaj digital în 3-axe)

* Bettlänge herausnehmbar: 225 mm

Avantajul mandrinei cu bacuri 
Bernardo DK11-200 mm / D5: 

livrabilă cu bacuri monobloc, de 
bază, întoarse şi de poziţionare

NOU

Strung universal cu afişaj 
digital de poziţie

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD (Nr. art. 03-1364XL)
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-200 mm / D5
• Planşaibă 200 mm / D5, DIN 55029
•  Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 70 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună  

- diam. de trecere max. 50 mm
• Echipament agent de răcire
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de oţel cu patru compartimente
• Tavă de şpan extractabilă
• Disc de prindere 320 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
•  Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
•  Motor cu frână magnetică conform standard CE
•  Batiu
•  Scule de operare
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Siguranta la ambreaj 
este inclusa

Strungul cu ax de ghidare şi ax de avans Master 180 convinge prin 
construcţia sa stabilă şi manipularea simplă. Deja echiparea de bază 
cuprinde toate accesoriile importante (indicator de poziţionare în 3-axe, 
linete, lampă LED maşină, dispozitive de siguranţă conform normativului 
CE,….), prin care această maşină este ideală pentru şcoli profesionale, 
întreprinderi de reparaţii şi ateliere de instruire.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb drept pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set cuţite de strunjire HM, 16 mm, 7-buc. 44-3086
Accesoriu filetare la strunjire 03-1809
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160/D5, DIN 55029 21-0834
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-200 21-0854
Bacuri de aşezare moi DSTJ-DK11-200 21-0878
Bacuri de bază DMJ-DK11-200 21-0900
Bacuri de aşezare întoarse DTJ-DK11-200 21-0922
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 4 22-1042
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 4 - 125 mm 22-1060
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072

Utilajul este echipat serial cu cititor 
digital Bernardo (Nr. art. 03-1364XL)

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Preț
Top
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Punte care se 
poate detaşa 
pentru preluc-
rarea pieselor de 
diametru până la 
ø 480 mm

Reglare avans şi turaţie cu mers 
uşor la capul de transmisie, 
funcţionare silenţioasă prin roţi 
dinţate călite şi rectificate, ce 
funcţionează în baie de ulei

• SO maşină foarte manevrabilă, stabilă cu ax de ghidare şi ax de avans
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Posibilităţi multiple de utilizare: ateliere de instruire, construcţia de unelte, producţie, ...
• În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă pentru reglarea variabilă a turaţiei
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Prindere pârghie singulară pentru păpuşă mobilă, deplasabilă pentru strunjire conică
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate în cap transmisiei
• Precizie de concentricitate a capului axului garantată (≤ 0,009 mm)
• Axul principal călit şi rectificat, funcţionează în baie de ulei
•  În fabricaţie de serie cu alezaj al axului de 51 mm pentru  

prelucrarea de diametre mari de arbori

Strung universal

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-200 mm / D5
• Planşaibă 200 mm / D5, DIN 55029
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 55 mm
• Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. max. 50 mm
• Disc de prindere 255 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Dispozitiv de protecţie cu 4 compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Echipament agent de răcire
• Convertizor de frecvenţă
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Tavă de şpan extractabilă
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Perete de protecţie la stropit
• Batiu
• Scule de operare

Păpuşa fixă robustă şi axul principal 
echilibrat dinamic dau posibilitatea 
celei mai înalte precizii şi funcţionării 
silenţioase chiar şi la turaţii ridicate

Pentru mişcările longitudinale şi 
transversale ale saniei respectiv ale 
suportului superior stau la dispoziţie 
16 avansuri liber selectabile.

Reglare turaţie fără trepte, electronică, citire 
uşoară prin intermediul afişajului digital.

Planşaibă-patru bacuri 200 mm 
cu bacuri întoarse cuprinse în 
accesoriile standard

Preț
Top3-bacuri (Ø 200 mm) 

incluse

Date tehnice Standard 360 V
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 180 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 360 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 480 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 200 mm
Lăţimea patului 185 mm
Alezaj ax 51 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie 70 - 2000 rot/min, treptelos
Domeniu avansuri longitudinale (16) 0,078 - 1,044 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (16) 0,022 - 0,298 mm/rot
Filet metric (36) 0,45 - 10 mm
Filet în ţoli (20) 2 ¼ - 40 Gg/1“
Cursă pinolă 120 mm
Prindere pinolă MK 4
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1910 x 730 x 1500 mm
Greutate cca. 575 kg
Nr.art. 03-1269AXL

* Lungime pat extensibilă: 205 mm

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Ax principal de rulment 
cu calitatea P5
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Planşaibă-patru bacuri 200 mm 
cu bacuri întoarse cuprinse în 
accesoriile standard

Accesorii optionale: Nr.art. 
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Burghiu de centrare 12-piese 41-1070
Set cuţite de strunjire HM, 16 mm, 7-buc., set D 44-3086
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Strungul mecanicilor Standard 360 V este o maşină 
modernă, corespunzătoare nivelului actual al tehnicii. 
Datorită confortului mare pentru operator acest model 
este adecvat în mod special pentru utilizatori în ateliere 
de calificare, în domeniul de instruire şi şcoli. Acest 
model este dotat suplimentar cu o reglare variabilă a 
turaţiei pentru o setare optimă a vitezei de tăiere.

Păpuşa mobilă cu blocare cu o pârghie 
poate fi reglată pentru strunjire 

conică, livrabil la cerere 
cu con de centrare

Utilajul este echipat serial cu 
cititor digital Bernardo i200.

Alezaj ax 
51 mm

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160/D5, DIN 55029 21-0834
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-200 21-0854
Bacuri de aşezare moi DSTJ-DK11-200 21-0878
Bacuri de bază DMJ-DK11-200 21-0900
Bacuri de aşezare întoarse DTJ-DK11-200 21-0922
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 4 22-1042
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072
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Strung universal cu afişaj 
digital de poziţie

• Pentru minimizarea influenţelor vibraţiilor patul masiv prismatic este prevăzut suplimentar cu nervuri
• În fabricaţie de serie cu un alezaj al axului de 52 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, funcţionează uşor şi comutabil precis
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Precizie de concentricitate a capului axului garantată (≤ 0,009 mm)
• Axul principal călit şi rectificat, funcţionează în baie de ulei
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică cu ± 5 mm

Date tehnice Master 360 Pro
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 180 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 360 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 502 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 220 mm
Lăţimea patului 185 mm
Alezaj ax 52 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie (8) 70 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (32) 0,052 - 1,392 mm/ rot
Domeniu avansuri transversale (32) 0,014 - 0,380 mm/ rot
Filet metric (26) 0,4 - 7,0 mm
Filet în ţoli (34) 4 - 56 Gg/1“
Diametru pinolă 42 mm
Cursă pinolă 100 mm
Prindere pinolă MK 3
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1825 x 750 x 1600 mm
Greutate cca. 575 kg
Nr.art. 03-1272XL

* Lungime pat extensibilă: 205 mm

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-200 mm / D5
• Planşaibă 200 mm / D5, DIN 55029
•  Linetă fixă (imobilă) -  

diam. de trecere max. 70 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună  

- diam. de trecere max. 60 mm
• Echipament agent de răcire
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de oţel cu patru compartimente
• Tavă de şpan extractabilă
• Disc de prindere 280 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
•  Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
•  Motor cu frână magnetică conform standard CE
•  Batiu cu sertare
•  Scule de operare

Ax de franare 
conform CE

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Preț
Top

O gamă largă de 
echipamente standard

Elemente de comutare montate 
vizibil la capul transmisiei, roţi 
dinţate călite şi rectificate 
asigură o funcţionare silenţioasă

Pentru un lucru raţional 
maşina poate fi echipată cu 

suport de oţel cu schimbare 
rapidă

Con de centrare diam. 100 mm, ideal 
pentru prindere ţevilor şi corpurilor 
tubulare (opţional)

Mandrină cu 4 bacuri cu prindere 
centrată 200 mm, optimă pentru piese 
rectangulare (opţional)

Livrabil opţional: mandrină cleşti de 
prindere 5C, domeniu de prindere 
3 - 26 mm

În fabricaţie de serie echipat cu 
roţi de schimb pentru filetare

Masina are lampa LED integrata in 
capacul de protectie pentru o iluminare 
optima in timpul functionarii.
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Master 360 Pro este un strung universal construit compact cu un domeniu 
de utilizare mare şi convinge în primul rând prin diametrul de 360 mm, 
precum şi alezajul axului de 52 mm. Datorita construcţiei sale (mod de 
construcţie, putere, avansuri, ...) poate fi utilizat cu succes atât în ateliere 
de instruire dar şi pentru construcţia de scule şi întreprinderi de reparaţii.

NOU

Alezaj ax 
52 mm

Siguranta la ambreaj 
este inclusa

În fabricaţie de serie cu afişaj digital 
în 3 axe Bernardo i200 cu ecran tip 
display LCD

Livrabil opţional: 
Cap-revolver 

cu 6 staţii

Accesorii optionale: Nr.art. 
Elemente pentru cap revolver MK 3 22-1076
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb drept pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set cuţite de strunjire HM, 16 mm, 7-buc. 44-3086
Accesoriu filetare la strunjire 03-1809
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160/D5, DIN 55029 21-0834
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-200 21-0854
Bacuri de aşezare moi DSTJ-DK11-200 21-0878
Bacuri de bază DMJ-DK11-200 21-0900
Bacuri de aşezare întoarse DTJ-DK11-200 21-0922
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 3 22-1002
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Cap-revolver MK 3 cu 6 staţii 22-1071
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• În fabricaţie de serie cu un alezaj al axului de 51 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori
• Ideală pentru şcoli profesională, întreprinderi de reparaţii şi ateliere de instruire
• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, funcţionează uşor şi comutabil precis
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Prindere pârghie singulară pentru păpuşă mobilă, deplasabilă pentru strunjire conică
• Precizie de concentricitate a capului axului garantată (≤ 0,009 mm)
• Axul principal călit şi rectificat, funcţionează în baie de ulei
• Păpuşa mobilă, păpuşă fixă şi toate ghidajele sunt reglabile

Date tehnice Master 380
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 190 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 380 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare* 490 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 220 mm
Lăţimea patului 185 mm
Alezaj ax 51 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie (8) 70 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (32) 0,052 - 1,392 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (32) 0,014 - 0,380 mm/rot
Filet metric (26) 0,4 - 7,0 mm
Filet în ţoli (34) 4 - 56 Gg/1“
Diametru pinolă 42 mm
Cursă pinolă 120 mm
Prindere pinolă MK 4
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1920 x 800 x 1660 mm
Greutate cca. 575 kg
Nr.art. 03-1286BXL

* Lungime pat extensibilă: 225 mm

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-200 mm / D5
• Planşaibă 200 mm / D5, DIN 55029
•  Linetă fixă (imobilă) -  

diam. de trecere max. 70 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună  

- diam. de trecere max. 50 mm
• Echipament agent de răcire
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de oţel cu patru compartimente
• Tavă de şpan extractabilă
• Disc de prindere 320 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
•  Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
•  Motor cu frână magnetică conform standard CE
•  Batiu cu sertare
•  Scule de operare

Alezaj ax 
51 mm

O gamă largă de 
echipamente standard

Siguranta la ambreaj 
este inclusa

Con de centrare diam. 125 mm, ideal pentru 
prindere ţevilor şi corpurilor tubulare (opţional)

Opritor longitudinal micrometru şi cuplaj de 
fricţiune cuprinse în completul de livrare

Pentru stabilizarea pieselor de 
prelucrat lungi este echipat în 
fabricaţie de serie cu o linetă fixă 
(imobilă) respectiv antrenată (mobilă)

Reglare avans şi turaţie cu mers 
uşor la capul de transmisie, 
funcţionare silenţioasă prin roţi 
dinţate călite şi rectificate, ce 
funcţionează în baie de ulei

Motor de acţionare de mare putere cu 
frână magnetică conform normativului CE

Mandrină cu 4 bacuri cu prindere 
centrată 200 mm, optimă pentru piese 

rectangulare (opţional)

Furnitură completă cu 
roţi de schimb pentru 

tăierea filetelor

Strung universal cu afişaj 
digital de poziţie
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Strungul cu ax de ghidare şi ax de avans Master 380 convinge prin 
construcţia sa stabilă şi manipularea simplă. Deja echiparea de bază 
cuprinde toate accesoriile importante (indicator de poziţionare în 3-axe, 
linete, lampă LED maşină, dispozitive de siguranţă conform normativului 
CE,….), prin care această maşină este ideală pentru şcoli profesionale, 
întreprinderi de reparaţii şi ateliere de instruire.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb drept pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set cuţite de strunjire HM, 16 mm, 7-buc. 44-3086
Accesoriu filetare la strunjire 03-1809
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160/D5, DIN 55029 21-0834
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-200 21-0854
Bacuri de aşezare moi DSTJ-DK11-200 21-0878
Bacuri de bază DMJ-DK11-200 21-0900
Bacuri de aşezare întoarse DTJ-DK11-200 21-0922
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 4 22-1042
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 4 - 125 mm 22-1060
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072

Utilajul este echipat serial cu 
cititor digital Bernardo i200.

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Preț
Top
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• Adecvat optim pentru prelucrarea oţelului materialelor neferoase şi materialelor plastice
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Roţi dinţate durificate şi rectificate şi în transmisia avansului
• O maşină foarte manevrabilă, stabilă cu ax de ghidare şi ax de avans
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Infrastructură maşină în execuţie grea de fontă
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică cu ± 5 mm
• Ideală pentru şcoli profesională, întreprinderi de reparaţii şi ateliere de instruire
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• Puntea care se poate detaşa pentru prelucrarea pieselor de diametru mare
• Raport optim preţ-performanţă, design modern
• În fabricaţie de serie cu cuplaj de fricţiune integrat

Disc de prindere diam. 320 mm în 
fabricaţie de serie dă posibilitatea 
prinderii pieselor de forme diferite

Sistemul suport schimbare rapidă Multifix dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor auxiliari şi 
asigură o precizie înaltă a repetabilităţii

Livrabil opţional: Cap-revolver cu 6 staţii

Pentru stabilizarea pieselor de prelucrat 
lungi este echipat în fabricaţie de serie cu o
linetă fixă (imob.) respectiv antrenată (mob.)

Elemente de comutare montate 
vizibil la capul transmisiei, roţi 
dinţate călite şi rectificate 
asigură o funcţionare silenţioasă

Livrabil opţional: mandrină cleşti de 
prindere 5C, domeniu de prindere 
3 - 26 mm

O gamă largă de 
echipamente standard

3-bacuri (Ø 200 mm) 
incluse

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Avantajul mandrinei cu bacuri 
Bernardo DK11-200 mm / D5: 

livrabilă cu bacuri monobloc, de 
bază, întoarse şi de poziţionare

Strung universal cu 
afişaj digital de poziţie

Accesorii standard:
•  Indicator de poziţie 3-axe i200 cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-200 mm / D5
• Planşaibă 200 mm / D5, DIN 55029
• Echipament agent de răcire
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Tavă de şpan extractabilă
• Disc de prindere 320 mm
• Suport de oţel cu patru compartimente
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport  

de oţel cu patru compartimente
• Linetă fixă - diam. de trecere max. 90 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 70 mm
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor longitudinal micrometru
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Manşon reductor
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Motor cu frână magnetică conform standard CE

Date tehnice Master 400
Deschiderea între vârfuri 1000 mm
Înălţimea vârfului 200 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 400 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 560 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 240 mm
Lăţimea patului 210 mm
Alezaj ax 52 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie (12) 45 - 2000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (27) 0,06 - 2,78 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (22) 0,01 - 0,72 mm/rot
Filet metric (36) 0,8 - 14 mm
Filet în ţoli (30) 2 - 28 Gg/1“
Diametru pinolă 45 mm
Cursă pinolă 100 mm
Prindere pinolă MK 4
Putere motor 2,0 / 2,4 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1860 x 800 x 1600 mm
Greutate cca. 810 kg
Nr.art. 03-1289BXL
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Ax conic 
DIN 55029

Alezaj ax 
52 mm

Master 400 este un strung universal construit compact cu un domeniu 
de utilizare mare şi convinge în primul rând prin diametrul de 400 mm, 
precum şi alezajul axului de 52 mm. Datorita construcţiei sale (mod de 
construcţie, putere, avansuri, ...) poate fi utilizat cu succes atât în ateliere 
de instruire dar şi pentru construcţia de scule şi întreprinderi de reparaţii.

Accesorii optionale: Nr.art. 
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Sistem suport oţel schimbare rapidă Multifix mărime E 23-1001
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb drept pentru mărimea E, 25 x 100 mm 23-1006E2
Mandrină strângere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set cuţite de strunjire HM, 16 mm, 7-buc 44-3086
Accesoriu filetare la strunjire 03-1809
Sabot maşină MS 80 53-2000
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-160/D5, DIN 55029 21-0834
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-200 21-0854
Bacuri de aşezare moi DSTJ-DK11-200 21-0878
Bacuri de bază DMJ-DK11-200 21-0900
Bacuri de aşezare întoarse DTJ-DK11-200 21-0922
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 4 22-1042
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 4 - 125 mm 22-1060
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072

NOU
Pentru reducerea timpilor de 
fabricaţie maşina este echipată 
şi cu un afişaj digital de poziţie

Inclusiv afişaj digital 
în 3 axe cu ecran tip 

display LCD
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Strung universal cu 
afisaj digital

• Pentru minimizarea influenţelor vibraţiilor patul masiv prismatic este prevăzut cu nervuri
• Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor unicat,...
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis 
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
•  Patul maşinii este turnat dintr-o bucată este în mod deosebit de rigid la torsiune şi sărac în vibraţii  

prin care este îndeplinită premiza esenţiala pentru o strunjire exactă
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• În fabricaţie de serie cu alezaj al axului de 52 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori

NOU

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida 

a sistemului Multifix Gr. B 
prin 4 inserții

Preț
Top

Date tehnice Compact 400
Deschiderea între vârfuri 850 mm
Înălţimea vârfului 200 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 400 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 245 mm
Lăţimea patului 260 mm
Alezaj ax 52 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie (16) 45 - 1800 rot/min 
Domeniu avansuri longitudinale (20) 0,025 - 2 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (20) 0,012 - 1 mm/rot
Filet metric (26) 0,2 - 14 mm
Filet în ţoli (42) 1 - 80 Gg/1“
Diametru pinolă 50 mm
Cursă pinolă 120 mm
Prindere pinolă MK 3
Putere motor 3,0 / 4,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1900 x 1000 x 1610 mm
Greutate cca. 1200 kg
Nr.art. 03-1290XL

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PS3-200 mm / D5
• Disc de prindere 320 mm
• Linetă fixă - diam. de trecere max. 130 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 100 mm
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
•  Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Opritor longitudinal micrometru
• Cuplaj de fricţiune
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Tavă de şpan extractabilă
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• 2 vârfuri de centrare
• Perete posterior de şpan
• Sculă de operare

Păpuşa fixă robustă şi axul 
principal echilibrat dinamic dau 
posibilitatea celei mai înalte 
precizii şi funcţionării silenţioase 
chiar şi la turaţii ridicate

Un suport de schimbare rapidă dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor 
auxiliari şi asigură o precizie înaltă 
a repetabilităţii

Avantajul mandrinei cu bacuri 
Bernardo PS3-200 mm / D5: 
livrabilă cu bacuri monobloc, de 
bază, întoarse şi de poziţionare

Planşaibă 250 mm (opţional) 
ideală pentru prinderea 
pieselor de lucru de formă 
asimetrică

Pentru stabilizarea pieselor de 
prelucrat lungi este echipat în 
fabricaţie de serie cu o
linetă fixă (imob.) respectiv 
antrenată (mob.)

Pentru mişcările longitudinale 
şi transversale ale saniei 
respectiv ale suportului superior 
stau la dispoziţie 20 avansuri liber 
selectabile

Furnitură completă cu 
roţi de schimb pentru 
tăierea filetelor
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Strungul universal Compact 400 este o maşină modernă, 
corespunzătoare nivelului actual al tehnicii.  Chiar si versiunea 
de baza are in dotarea standard toate accesoriile importante, 
precum: afisaj digital pe trei axe, afisaj LED, dispozitive de siguranta 
conforme standardelor CE etc. Datorită confortului mare pentru operator 
acest model este adecvat în mod special pentru utilizatori în ateliere 
de calificare, în domeniul de instruire şi şcoli.

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Alezaj ax 
52 mm

Ax de franare 
conform CE

Accesorii optionale: Nr.art. 
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 25 x 120 mm 23-1007B1
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 32 x 140 mm 23-1007B4
Suport de schimb cu element  prism. pentru: B, diam. 32 x 130 mm 23-1012
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 6-buc, incl. bară de găurit 44-2054
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Set bare alezoare, 4 buc., Tijă 10, 12, 16, 20 mm 46-1009
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 3 bacuri PS3-250 / D5, DIN 55029 21-1055F1
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D5, DIN 55029 21-0834
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-200 21-3204
Bacuri de aşezare moi STJ-PS3-200 21-3242
Bacuri de bază MJ-PS3-200 21-3282
Bacuri de aşezare întoarcere TJ-PS3-200 21-3322
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-250 21-3205
Planşaibă 250 mm / D5, conform DIN 55029 21-5062B
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 3 22-1002
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK 3 22-1025

În fabricaţie de serie cu afişaj digital 
în 3 axe Bernardo ES-12 V cu ecran tip 
display LCD
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• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Roţile dinţate sunt dimensionate mari, călite şi rectificate cu precizie
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Păpuşă mobilă deplasabilă pentru strunjire con, roată de mână cu scalarea reglabilă de fineţe (0,02 mm)
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare

Accesorii 
standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri DK11-200 mm / D6
• Disc de prindere 350 mm
• Linetă fixă - diam. de trecere max. 135 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 65 mm
• Echipament agent de răcire
• Suport de oţel cu patru compartimente
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de oţel  

cu patru compartimente
• Opritor longitudinal micrometru
• Cuplaj de fricţiune
• Opritor revolver cu reglare de fineţe
• Comparator pentru filete
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• 2 vârfuri de centrare
• Perete posterior de şpan
• Sculă de operare

Păpuşa fixă robustă şi axul principal 
echilibrat dinamic dau posibilitatea 
celei mai înalte precizii şi funcţionării 
silenţioase chiar şi la turaţii ridicate

Linetă fixă (imobilă) pentru 
rezemarea pieselor lungi şi 
subţiri

În fabricaţie de serie echipat cu 
roţi de schimb pentru filetare

Transmisia avans comutabilă simplu şi 
precis, roţile dinţate rectificate asigură o 
funcţionare silenţioasă

Livrabil opţional: con de centrare diam. 
125 mm pentru strângerea ţevilor

4 rigle de ghidare reglabile şi riglă 
de ghidare longitudinală cu 
micrometru, ideale pentru lucrări în serie

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mmDate tehnice Smart 410 x 1000 Smart 410 x 1500

Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1500 mm 
Înălţimea vârfului 205 mm 205 mm 
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 410 mm 410 mm 
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 580 mm 580 mm 
Diametru strunjire peste sania transversala 255 mm 255 mm 
Lăţimea patului 250 mm 250 mm
Alezaj ax 52 mm 52 mm 
Prindere ax DIN 55029, D1 - 6 DIN 55029, D1 - 6 
Domeniu de turaţie (16) 45 - 1800 rot/min (16) 45 - 1800 rot/min 
Domeniu avansuri longitudinale (17) 0,05 - 1,7 mm/rot (17) 0,05 - 1,7 mm/rot 
Domeniu avansuri transversale (17) 0,025 - 0,85 mm/rot (17) 0,025 - 0,85 mm/rot 
Filet metric (42) 0,2 - 14 mm (42) 0,2 - 14 mm 
Filet în ţoli (45) 2 - 72 Gg/1“ (45) 2 - 72 Gg/1“ 
Diametru pinolă 50 mm 50 mm 
Cursă pinolă 120 mm 120 mm 
Prindere pinolă MK 4 MK 4 
Putere motor 3,0 / 4,5 kW 3,0 / 4,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2030 x 1000 x 1450 mm 2530 x 1000 x 1450 mm 
Greutate cca. 1550 kg 1810 kg 
Nr.art. 03-1297XL 03-1299XL

Strung universal cu 
afisaj digital

Planşaibă 250 mm (opţional) 
ideală pentru prinderea pieselor 
de lucru de formă asimetrică
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Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Strungul universal SMART 410 este adecvat pentru executarea lucrărilor de 
strunjire de dificultate uşoară până la medie. Deja echiparea de bază cuprinde 
toate accesoriile importante (mandrină cu 3 bacuri, linete, roţi de schimb, ...) 
prin care această maşină este utilizabilă universal. Pentru reducerea timpilor 
de fabricaţie acest model este echipat în fabricaţie de serie şi cu un afişaj 
digital în 3 axe.

Pentru un lucru raţional 
maşina poate fi echipată cu 
suport de oţel cu schimbare 
rapidă Valoare stabila

Siguranta la ambreaj 
este inclusa

Accesorii optionale: Nr.art. 
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 4 22-1042
Accesoriu filetare la strunjire 03-1810
Set suport oţel Sistem Multifix mărime B 23-1002
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-6 22-1096
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 3 bacuri PS3-250 / D6, DIN 55029 21-1056F
Mandrină cu 4 bacuri DK12-200 mm / D6, DIN 55029 21-0835
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-200 21-0854
Bacuri de aşezare moi DSTJ-DK11-200 21-0878
Bacuri de bază DMJ-DK11-200 21-0900
Bacuri de aşezare întoarse DTJ-DK11-200 21-0922
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-200 21-0867
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-250 21-3205
Planşaibă 250 mm / D6, conform DIN 55029 21-5063B
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-6 21-4057
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003
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• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• Roţile dinţate sunt dimensionate mari, călite şi rectificate cu precizie
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Inclusiv 4 came reglabile pentru deconectarea automată a saniei patului
•  Patul maşinii este turnat dintr-o bucată este în mod deosebit de rigid la torsiune şi sărac în 

vibraţii prin care este îndeplinită premiza esenţiala pentru o strunjire exactă

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PS3-250 mm / D8
• Disc de prindere 350 mm
• Echipament agent de răcire
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 150 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 110 mm
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
•  Dispozitiv de protecţie la suportul de  

oţel al schimbării rapide
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Cuplaj de fricţiune
• Roţi de schimb
• 2 vârfuri de centrare
• Manşon reductor
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Lineta ce se mişcă împreună 
împiedică îndoirea arborilor subţiri

Pentru mişcările longitudinale şi 
transversale ale saniei respectiv ale 
suportului superior stau la dispoziţie 
42 avansuri liber selectabile

Păpuşa mobilă robustă cu prindere 
pinolă MK 4 poate fi ajustată pentru 
strunjirea conică

Un suport de schimbare rapidă dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor 
auxiliari şi asigură o precizie înaltă 
a repetabilităţii

Strung universal cu 
afisaj digital

Avantajul mandrinei cu bacuri Bernardo 
PS3-250 mm / D8: livrabilă cu bacuri 
monobloc, de bază, întoarse şi de 
poziţionare

Accesoriu filetare la stunjire 
disponibil Opţiunee, lungime 
stunjire 455 mm, setarea 
unghiului ± 8°

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Date tehnice Solid 460

Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Înălţimea vârfului 230 mm 230 mm 230 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 460 mm 460 mm 460 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 690 mm 690 mm 690 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 274 mm 274 mm 274 mm
Lăţimea patului 300 mm 300 mm 300 mm
Alezaj ax 80 mm 80 mm 80 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-8
Domeniu de turaţie (12) 25 - 1700 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (42) 0,031 - 1,7 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (42) 0,014 - 0,784 mm/rot
Filet metric (41) 0,1 - 14 mm
Filet în ţoli (60) 2 - 112 Gg/1“
Diametru pinolă 60 mm 60 mm 60 mm
Cursă pinolă 130 mm 130 mm 130 mm
Prindere pinolă MK 4 MK 4 MK 4
Putere motor 5,5 kW (7,5 CP) 5,5 kW (7,5 CP) 5,5 kW (7,5 CP)

Dimensiunile maşinii
Lungime 2200 mm 2750 mm 3250 mm
Lățime x Înălțime 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm

Greutate cca. 1750 kg 2020 kg 2310 kg
Nr.art. 03-1311XL 03-1316XL 03-1317XL
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Pentru reducerea timpilor de 
fabricaţie maşina este echipată 
şi cu un afişaj digital de poziţie

Strungul universal Solid 460 a fost conceput special pentru producerea 
rentabilă a pieselor unicat şi a seriilor mici de precizie ridicată. Deja 
echiparea de bază cuprinde toate accesoriile importante prin care 
această maşină este utilizabilă universal. 
 

Inclusiv: 3 bacuri de 
250 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida 

a sistemului Multifix Gr. B 
prin 4 inserții

Alezaj ax
80 mm

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri DK12-250 mm / D8, DIN 55029 21-0837
Mandrină cu 4 bacuri PS4-250, conform DIN 6350 21-2003F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-250 21-3205
Bacuri de bază MJ-PS3-250 21-3283
Bacuri de aşezare întoarcere TJ-PS3-250 21-3323
Bacuri de aşezare moi STJ-PS3-250 21-3243
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-250 21-0868
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-250 21-3223
Planşaibă 320 mm / D8, conform DIN 55029 21-5066B
Flanşă mandrină FLD 250 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4109
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003

Accesorii optionale: Nr.art. 
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 4 22-1042
Accesoriu filetare la strunjire 03-1811
Set suport oţel Sistem Multifix mărime B, 25 x 120 mm 23-1007B1
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-8 22-1094
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Mandrină cu prindere rapidă 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor,...
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Inclusiv 4 came reglabile pentru deconectarea automată a saniei patului
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
•  Patul maşinii turnat dintr-o bucată este în mod deosebit de rigid la torsiune şi sărac în vibraţii  

prin care este îndeplinită premiza esenţială pentru o strunjire exactă
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Păpuşa mobilă cu scalare de fineţe poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Lubrifiere centrală pentru sania patului

Strung industrial cu 
afisaj digital

Operare simplă, toate elementele de 
comutare şi operare montate vizibil 
la capul transmisiei

Livrabil opţional: con de centrare 
diam. 150 mm pentru strângerea 
ţevilor

Transmisia avans comutabilă simplu 
şi precis, roţile dinţate rectificate 
asigură o funcţionare silenţioasă

Pentru un lucru raţional maşina 
poate fi echipată în fabricaţie de 
serie cu suport de oţel cu 
schimbare rapidă

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Alezaj ax
105 mm

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida  

a sistemului Multifix Gr. C 
prin 4 inserții

Date tehnice Titan 560

Deschiderea între vârfuri 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Înălţimea vârfului 280 mm 280 mm 280 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 560 mm 560 mm 560 mm 
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 785 mm 785 mm 785 mm 
Diametru strunjire peste sania transversala 350 mm 350 mm 350 mm 
Lăţimea patului 350 mm 350 mm 350 mm
Alezaj ax 105 mm 105 mm 105 mm
Prindere ax DIN 55029, D1 - 8 
Domeniu de turaţie (12) 25 - 1500 rot/min 
Domeniu avansuri longitudinale (35) 0,059 - 1,646 mm/rot 
Domeniu avansuri transversale (35) 0,020 - 0,573 mm/rot 
Filet metric (47) 0,2 - 14 mm 
Filet în ţoli (60) 2 - 112 Gg/1“ 
Diametru pinolă 75 mm 75 mm 75 mm 
Cursă pinolă 180 mm 180 mm 180 mm 
Prindere pinolă MK 5 MK 5 MK 5 
Putere motor 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 

Dimensiunile maşinii
Lungime 2840 mm 3340 mm 4340 mm
Lățime x Înălțime 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm

Greutate cca. 2370 kg 2720 kg 3000 kg
Nr.art. 03-1341XL 03-1344XL 03-1345XL
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Ax conic 
DIN 55029

Inclusiv: 3 bacuri de 
315 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Strungul de producţie Titan 560 a fost conceput special pentru producerea 
rentabilă a pieselor unicat. Deja echiparea de bază cuprinde toate accesoriile 
importante prin care această maşină este utilizabilă universal.

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PS3-315 mm / D8
• Disc de prindere 450 mm
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 180 mm
• Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 120 mm
• Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• 2 vârfuri de centrare
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
• Cuplaj de fricţiune
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• Comparator pentru filete
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 3 bacuri DK11-250 mm / D8, DIN 55029 21-0787
Mandrină cu 4 bacuri de precizie PO4-315 mm / D8 21-2042F
Bacuri monobloc moi DSJ-DK11-250 21-0855
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-315 21-3206
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-315 21-3224
Planşaibă 400 mm / D8, conform DIN 55029 21-5070B
Vârf de strung cu 7 elemente intersch. SMA - MK 5 22-1043
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK5 22-1027
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 5 / 150 mm 22-1065
Accesoriu filetare la strunjire 03-1812
Suport de schimb cu element  drept pentru: C, 40 x 150 mm 23-1008C3
Suport de schimb cu element  prism. pentru: C, diam. 40 x 160 mm 23-1013
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor unicat,...
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• În fabricaţie de serie cu mers rapid longitudinal şi transversal pentru reducerea timpilor auxiliari
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Alezaj mare al axului (105 mm) pentru piese de prelucrat cu diametru mare
• Pornire lină datorită cuplajului mecanic cu lamele
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Cea mai bună putere de aşchiere şi în strunjirea frontală
•  Pentru rigidizare ghidajului patului şi pentru a minimizarea influenţelor 

oscilaţiilor, patul este prevăzut cu nervuri puternice

Strung industrial cu 
afisaj digital

În fabricaţie de serie linetă fix (imobilă) 
pentru prinderea pieselor lungi.

Echipată în fabricaţie de serie 
cu mers rapid pentru reducerea 
timpilor auxiliari.

Livrabil opţional: vârf de strung ce 
se roteşte odată cu piesa CM 5

Alezaj ax 
105 mm

Calitate
aprobata

Inclusiv: 3 bacuri de 
315 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Date tehnice Titan 660 x 1500 Titan 660 x 2000 Titan 660 x 3000
Deschiderea între vârfuri 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Înălţimea vârfului 330 mm 330 mm 330 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 660 mm 660 mm 660 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 900 mm 900 mm 900 mm
Diametru strunjire peste sania transversala 460 mm 460 mm 460 mm
Lăţimea patului 400 mm 400 mm 400 mm
Alezaj ax 105 mm 105 mm 105 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8
Domeniu de turaţie (16) 25 - 1600 rot/min (16) 25 - 1600 rot/min (16) 25 - 1600 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (25) 0,044 - 1,48 mm/rot (25) 0,044 - 1,48 mm/rot (25) 0,044 - 1,48 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (25) 0,022 - 0,740 mm/rot (25) 0,022 - 0,740 mm/rot (25) 0,022 - 0,740 mm/rot
Filet metric (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm
Filet în ţoli (54) 7/16 - 80 Gg/1“ (54) 7/16 - 80 Gg/1“ (54) 7/16 - 80 Gg/1“
Diametru pinolă 90 mm 90 mm 90 mm
Cursă pinolă 235 mm 235 mm 235 mm
Prindere pinolă MK 5 MK 5 MK 5
Putere motor 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 3130 x 1200 x 1520 mm 3630 x 1200 x 1520 mm 4630 x 1200 x 1520 mm 
Greutate cca. 2700 kg 2900 kg 3300 kg
Nr.art. 03-1350XL 03-1351XL 03-1352XL

Planşaibă 400 mm (opţional) ideală 
pentru prinderea pieselor de lucru 
de formă asimetrică
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Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Cuplare 
mecanica

Strungul de producţie Titan 660 este o maşină modernă, corespunzătoare 
nivelului actual al tehnicii. Datorită confortului crescut în operare (mers rapid, 
suport de oţel de schimbare rapidă, cuplaj mecanic lamele, afişaj digital de 
poziţionare şi domeniu mare de putere) acest model este adecvat în mod 
special pentru construcţia de maşini, construcţia de instalaţii, producţia şi 
execuţia pieselor unicat.

Vine complet cu 
mandrina de otel, 

diamnetru. 315 mm

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida  

a sistemului Multifix Gr. C 
prin 4 inserții

Inclusiv ghidare cablu prin lanţ energetic

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină de oţel cu 4 bacuri PO4-315 mm / D8, DIN 55029 21-2042F
Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-400 mm / D8, DIN 55029 21-1049F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-315 21-3206
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-400 21-3207
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-315 21-3224
Planşaibă 400 mm / D8, conform DIN 55029 21-5070B
Flanşă mandrină FL 315 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4061
Flanşă mandrină FL 400 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4063
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK 5 22-1027
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa SMA, MK 5 22-1043
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 5 - 150 mm 22-1065
Accesoriu filetare la strunjire 03-1813
Suport de schimb cu element  drept pentru: C, 40 x 150 mm 23-1008C3
Suport de schimb cu element  prism. pentru: C, diam. 40 x 160 mm 23-1013
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 20 mm, 7-piese 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii standard:
• Cuplaj de fricţiune
• Lampă maşină LED
• Mers rapid longitudinal şi transversal
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-315 mm / D8
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 180 mm
• Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 120 mm
• Disc de prindere 450 mm
• 2 vârfuri de centrare
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
• Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• Perete posterior de şpan
• Ghidare cablu prin lanţ energetic
• Scule de operare
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Strung industrial cu 
afisaj digital

• Pentru rigidizarea ghidajului patului şi pentru a minimizarea influenţelor oscilaţiilor, patul este prevăzut cu nervuri puternice
• Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor unicat,...
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• În fabricaţie de serie cu mers rapid longitudinal şi transversal pentru reducerea timpilor auxiliari
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare
• Alezaj mare al axului (105 mm) pentru piese de prelucrat cu diametru mare
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
• Cea mai bună putere de aşchiere şi în strunjirea frontală
• Pornire lină datorită cuplajului mecanic cu lamele

Date tehnice Titan 800 x 2000 Titan 800 x 3000
Deschiderea între vârfuri 2000 mm 3000 mm
Înălţimea vârfului 400 mm 400 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 800 mm 800 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 1000 mm 1000 mm
Diametrul stunjire peste sania transversală 540 mm 540 mm
Lăţimea patului 400 mm 400 mm
Alezaj ax 105 mm 105 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8
Domeniu de turaţie (16) 25 - 1600 rot/min (16) 25 - 1600 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (25) 0,044 - 1,48 mm/rot (25) 0,044 - 1,48 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (25) 0,022 - 0,74 mm/rot (25) 0,022 - 0,74 mm/rot
Filet metric (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm
Filet în ţoli (54) 7/16 - 80 Gg/1" (54) 7/16 - 80 Gg/1"
Diametru pinolă 90 mm 90 mm
Cursă pinolă 235 mm 235 mm
Prindere pinolă MK 5 MK 5
Putere motor 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 3800 x 1320 x 1580 mm 4800 x 1320 x 1580 mm
Greutate cca. 3455 kg 3820 kg
Nr.art. 03-1356XL 03-1357XL

Alezaj ax 
105 mm

Inclusiv: 3 bacuri de 
315 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Avantajul mandrinei de oţel Bernardo 
PO3-315 mm / D8: livrabilă cu bacuri 
monobloc, de bază, întoarse şi de 
poziţionare

Transmisia avans 
comutabilă simplu 
şi precis, roţile 
dinţate 
rectificate 
asigură o 
funcţionare 
silenţioasă

Inclusiv mers rapid în mişcări longitudinale 
şi transversale ale saniei.

Un suport de schimbare rapidă dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor 
auxiliari şi asigură o precizie înaltă a 
repetabilităţii
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Prindere ax 
pentru DIN 55029

Strungul de producţie Titan 800 se remarcă printr-o înaltă precizie şi putere 
şi adecvat în mod deosebit pentru lucrări de aşchiere medii până la grele. 
Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare la producţia economică a pieselor 
unicat şi de serie în construcţia de maşini, construcţia instalaţiilor, producţie etc.

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Include o alimentare 
longitudinala si 

transversala rapida

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida  

a sistemului Multifix Gr. D 
prin 4 inserții

Vine complet cu 
mandrina de otel, 

diamnetru. 315 mm

Accesorii standard:
• Ghidare cablu prin lanţ energetic
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-315 mm / D8
• Disc de prindere 500 mm
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 180 mm
• Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 100 mm
• 2 vârfuri de centrare
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Mers rapid longitudinal şi transversal
• Cuplaj de fricţiune
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
• Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină de oţel cu 4 bacuri PO4-315 mm / D8, DIN 55029 21-2042F
Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-400 mm / D8, DIN 55029 21-1049F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-315 21-3206
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-400 21-3207
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-315 21-3224
Planşaibă 400 mm / D8, conform DIN 55029 21-5070B
Flanşă mandrină FL 315 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4061
Flanşă mandrină FL 400 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4063
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK 5 22-1027
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa SMA, MK 5 22-1043
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 5 - 150 mm 22-1065
Accesoriu filetare la strunjire 03-1813
Suport de schimb cu element  drept pentru: D, 50 x 180 mm 23-1009D2
Suport de schimb cu element  prism. pentru:  D, diam. 50 x 180 mm23-1014
Set cuţite de strunjire cu plăci rabatabile HM, 20 mm, 7-piese 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Strung universal
cu control variabil al turatiei

•  În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă Delta pentru un moment de rotaţie ridicat în  
domeniul scăzut de turaţie şi turaţie aproape constantă în sarcină

• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Pentru minimizarea influenţelor vibraţiilor patul masiv prismatic este prevăzut cu nervuri
• Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor unicat,...
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
•  Patul maşinii este turnat dintr-o bucată este în mod deosebit de rigid la torsiune şi sărac în vibraţii  

prin care este îndeplinită premiza esenţiala pentru o strunjire exactă
• Posibilitatea de amplasare cu economie de spaţiu datorită tăvi de colectare şpan extensibile în faţă
• În fabricaţie de serie cu alezaj al axului de 52 mm pentru prelucrarea de diametre mari de arbori

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida 

a sistemului Multifix Gr. B 
prin 4 inserții

Preț
Top

Date tehnice Compact 400 V
Deschiderea între vârfuri 850 mm
Înălţimea vârfului 200 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 400 mm
Diametrul stunjire peste sania transversală245 mm
Lăţimea patului 260 mm
Alezaj ax 52 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-5
Domeniu de turaţie, 2 trepte 50 - 450 / 450 - 2500 rot/min 
Domeniu avansuri longitudinale (20) 0,025 - 2 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (20) 0,012 - 1 mm/rot
Filet metric (26) 0,2 - 14 mm
Filet în ţoli (42) 1 - 80 Gg/1“
Diametru pinolă 50 mm
Cursă pinolă 120 mm
Prindere pinolă MK 3
Putere motor 5,5 kW (7,5 CP)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1900 x 1000 x 1610 mm
Greutate cca. 1185 kg
Nr.art. 03-1291XL

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PO3-200 mm / D5
• Disc de prindere 320 mm
• Linetă fixă - diam. de trecere max. 130 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 100 mm
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
•  Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Opritor longitudinal micrometru
• Cuplaj de fricţiune
• Motor cu frână magnetică conform standard CE
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Convertizor de frecvenţă
• Afişaj digital al turaţiei
• Tavă de şpan extractabilă
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• 2 vârfuri de centrare
• Perete posterior de şpan
• Sculă de operare

Avantajul mandrinei cu bacuri 
Bernardo PO3-200 mm / D5: 
livrabilă cu bacuri monobloc, 
de bază, întoarse şi de poziţionare

Pentru stabilizarea pieselor de 
prelucrat lungi este echipat în 
fabricaţie de serie cu o
linetă fixă (imob.) respectiv 
antrenată (mob.)

Furnitură completă cu 
roţi de schimb pentru 
tăierea filetelor

Reglare avans şi turaţie cu mers 
uşor la capul de transmisie, 
funcţionare silenţioasă prin roţi 
dinţate călite şi rectificate, ce 
funcţionează în baie de ulei. Reglare 
turaţie fără trepte, electronică, citire 
uşoară prin intermediul afişajului 
digital.

Planşaibă 250 mm (opţional) 
ideală pentru prinderea 
pieselor de lucru de formă 
asimetrică

Un suport de schimbare rapidă dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor 
auxiliari şi asigură o precizie înaltă 
a repetabilităţii

Livrabil opţional: mandrină cleşti de 
prindere 5C, domeniu de prindere 
3 - 26 mm

Vine complet cu mandrina 
de otel, diamnetru. 200 mm
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Strungul universal Compact 400 Vario a fost conceput special 
pentru producerea rentabilă a pieselor unicat şi a seriilor mici 
de precizie ridicată. Datorită confortului crescut în operare 
acest model este adecvat pentru construcţia de maşini, 
construcţia de instalaţii, producţia şi execuţia pieselor unicat. 
Acest model este dotat suplimentar cu o reglare variabilă a 
turaţiei pentru o setare optimă a vitezei de tăiere.

NOU

Alezaj ax 
52 mm

Ax de franare 
conform CE

Accesorii optionale: Nr.art. 
Vârf mediu de strung cu 7 elemente ataşate SMA - MK 3 22-1041
Con de centrare ce se roteşte împreună, MK 3 - 100 mm 22-1055
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-5 22-1093
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 25 x 120 mm 23-1007B1
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 32 x 140 mm 23-1007B4
Suport de schimb cu element  prism. pentru: B, diam. 32 x 130 mm 23-1012
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 6-buc, incl. bară de găurit 44-2054
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Set bare alezoare, 4 buc., Tijă 10, 12, 16, 20 mm 46-1009
Sabot maşină NE 120 53-2011
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri de precizie PO4-200 mm / D5 21-2037F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-200 21-3204
Bacuri de aşezare moi STJ-PS3-200 21-3242
Bacuri de bază MJ-PS3-200 21-3282
Bacuri de aşezare întoarcere TJ-PS3-200 21-3322
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-200 21-3222
Bacuri de bază MJ-PS4-200 21-3302
Bacuri de aşezare întoarcere TJ-PS4-200 21-3342
Bacuri de aşezare moi STJ-PS4-200 21-3262
Planşaibă 250 mm / D5, conform DIN 55029 21-5062B
Flanşă mandrină FL 200 mm conform DIN 55029, D1-5 21-4056
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK 3 22-1025

În fabricaţie de serie cu afişaj digital 
în 3 axe Bernardo ES-12 V cu ecran tip 
display LCD

Viteza variabila 
de taiere
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•  În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă Delta pentru un moment de rotaţie ridicat în  
domeniul scăzut de turaţie şi turaţie aproape constantă în sarcină

• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Pat prismatic din fontă cenuşie ,durificat şi rectificat de precizie inductiv
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
• În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă şi indicator de poziţie în 3 axe
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
• Păpuşă mobilă deplasabilă pentru strunjire con, roată de mână cu scalarea reglabilă de fineţe (0,02 mm)
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare

Opritor longitudinal micrometru şi 
revolver cuprins în completul de 
furnitură

Avantajul mandrinei de oţel 
Bernardo: precizie înaltă de 
concentricitate şi o durată de viaţă 
funcţională mai îndelungată

Păpuşa fixă robustă şi axul principal 
echilibrat dinamic dau posibilitatea 
celei mai înalte precizii şi funcţionării 
silenţioase chiar şi la turaţii ridicate

În fabricaţie de serie echipat cu 
roţi de schimb pentru filetare

Transmisia avans comutabilă simplu şi 
precis, roţile dinţate rectificate asigură 
o funcţionare silenţioasă

Linetă fixă (imobilă) pentru 
rezemarea pieselor lungi şi 
subţiri

Date tehnice Smart 410 x 1000 V Smart 410 x 1500 V
Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1500 mm
Înălţimea vârfului 205 mm 205 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 410 mm 410 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 580 mm 580 mm
Diametrul stunjire peste sania transversală 255 mm 255 mm
Lăţimea patului 250 mm 250 mm
Alezaj ax 52 mm 52 mm
Prindere ax DIN 55029, D1 - 6 DIN 55029, D1 - 6
Domeniu de turaţie, 2 trepte 30 - 550 / 550 - 3000 rot/min 30 - 550 / 550 - 3000 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (17) 0,05 - 1,7 mm/rot (17) 0,05 - 1,7 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (17) 0,025 - 0,85 mm/rot (17) 0,025 - 0,85 mm/rot
Filet metric (42) 0,2 - 14 mm (42) 0,2 - 14 mm
Filet în ţoli (45) 2 - 72 Gg/1“ (45) 2 - 72 Gg/1“
Diametru pinolă 50 mm 50 mm
Cursă pinolă 120 mm 120 mm
Prindere pinolă MK 4 MK 4
Putere motor 5,5 kW (7,5 CP) 5,5 kW (7,5 CP)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2030 x 1000 x 1450 mm 2530 x 1000 x 1450 mm
Greutate cca. 1550 kg 1810 kg
Nr.art. 03-1301XL 03-1302XL

Viteza variabila 
de taiere

Inclusiv: 3 bacuri de 
200 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Un suport de schimbare rapidă dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor auxiliari 

şi asigură o precizie înaltă a repetabilităţii

Accesoriu filetare la stunjire 
disponibil Opţiunee, lungime 
stunjire 300 mm, setarea 
unghiului ± 10°

Strung universal cu 
afişaj digital de poziţie

Accesorii 
standard:
• Indicator de poziţie în 3 axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-200 mm / D6
• Disc de prindere 350 mm
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 135 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 65 mm
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Suport de oţel cu patru compartimente
•  Dispozitiv de protecţie pentru suport de oţel  

cu patru compartimente
• Opritor longitudinal micrometru
• Opritor revolver cu reglare de fineţe
• Convertizor de frecvenţă
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Echipament agent de răcire
• Cuplaj de fricţiune
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• 2 vârfuri de centrare
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare



299

Smart 410  
Vario

St
ru

ng
ul

Siguranta la ambreaj 
este inclusa

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

Strungul universal SMART 410 Vario este adecvat pentru executarea 
lucrărilor de strunjire de dificultate uşoară până la medie. Deja echiparea de 
bază cuprinde toate accesoriile importante (mandrină cu 3 bacuri, linete, roţi 
de schimb, indicator de poziţionare 3 axe...) prin care această maşină este 
utilizabilă universal. Mai mult acest model este echipat cu turaţie ax reglabilă 
fără trepte până la 3000 rot/min astfel încât turaţia şi viteza avansului pot fi 
adaptate optim la piesa de prelucrat.

Vine complet cu mandrina 
de otel, diamnetru. 200 mm

Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-250 mm / D6, DIN 55029 21-1044F
Mandrină de oţel cu 4 bacuri PO4-200 mm / D6, DIN 55029 21-2038F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-200 21-3204
Bacuri de aşezare moi STJ-PS3-200 21-3242
Bacuri de bază MJ-PS3-200 21-3282
Bacuri de aşezare întoarcere TJ-PS3-200 21-3322
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-200 21-3222
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-250 21-3205
Planşaibă 250 mm / D6, conform DIN 55029 21-5063B
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa SMA, MK 4 22-1042

Accesorii optionale: Nr.art.
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK 4 22-1026
Accesoriu filetare la strunjire 03-1810
Set suport oţel Sistem Multifix mărime B 23-1002
Suport cu schimbarea rapidă montat din fabrică ** 23-1092
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 25 x 120 mm 23-1007B1
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 6-buc, incl. bară de găurit 44-2054
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
•  În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă Delta pentru un moment de rotaţie ridicat  

în domeniul scăzut de turaţie şi turaţie aproape constantă în sarcină
• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Roţi dinţate şi arbori durificate şi rectificate şi în transmisia avansului şi în transmisia avansului
• Inclusiv 4 came reglabile pentru deconectarea automată a saniei patului
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• Roţile dinţate sunt dimensionate mari, călite şi rectificate cu precizie
• Dispozitivul de reglare a turaţiei şi avansului este simplu construit, accesibil şi comutabil precis
•  Patul maşinii turnat dintr-o bucată este în mod deosebit de rigid la torsiune şi sărac în vibraţii  

prin care este îndeplinită premiza esenţială pentru o strunjire exactă

Reglare turaţie fără trepte, electronică, 
citire uşoară prin intermediul afişajului 
digital

Pentru mişcările longitudinale şi 
transversale ale saniei respectiv ale 
suportului superior stau la dispoziţie 
42 avansuri liber selectabile.

Lineta ce se mişcă împreună 
împiedică îndoirea arborilor 
subţiri.

Pentru un lucru raţional maşina poate 
fi echipată în fabricaţie de serie cu 
suport de oţel cu schimbare rapidă.

Păpuşa mobilă robustă cu prindere 
pinolă MK 4 poate fi ajustată pentru 
strunjirea conică.

Inclusiv: 3 bacuri de 
250 mm BERNARDO

Viteza variabila 
de taiere

Ax principal călit cu rulment 
conic de precizie pentru o 

precizie de concentricitate 
înaltă, transfer optim al forţei 

prin curea trapezoidală dinţată 
Optibelt

Date tehnice Solid 460 Vario

Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1500 mm 2000 mm
Înălţimea vârfului 230 mm 230 mm 230 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 460 mm 460 mm 460 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 690 mm 690 mm 690 mm
Diametrul stunjire peste sania transversală 274 mm 274 mm 274 mm
Lăţimea patului 300 mm 300 mm 300 mm
Alezaj ax 80 mm 80 mm 80 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-8
Domeniu de turaţie 25 - 250 / 250 - 1700 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (42) 0,031 - 1,7 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (42) 0,014 - 0,784 mm/rot
Filet metric (41) 0,1 - 14 mm
Filet în ţoli (60) 2 - 112 Gg/1“
Diametru pinolă 60 mm 60 mm 60 mm
Cursă pinolă 130 mm 130 mm 130 mm
Prindere pinolă MK 4 MK 4 MK 4
Putere motor 5,5 kW (7,5 CP) 5,5 kW (7,5 CP) 5,5 kW (7,5 CP)

Dimensiunile maşinii
Lungime 2200 mm 2750 mm 3250 mm
Lățime x Înălțime 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm 1080 x 1370 mm

Greutate cca. 1750 kg 2020 kg 2310 kg
Nr.art. 03-1320XL 03-1321XL 03-1322XL

Strung universal cu 
afişaj digital de poziţie

Planşaibă 320 mm (opţional) ideală 
pentru prinderea pieselor de lucru 
de formă asimetrică

Accesorii 
standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PS3-250 mm / D8
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 150 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 110 mm
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Disc de prindere 350 mm
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
•  Dispozitiv de protecţie la suportul de  

oţel al schimbării rapide
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Echipament agent de răcire
• Convertizor de frecvenţă
• Cuplaj de fricţiune
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• 2 vârfuri de centrare
• Comparator pentru filete
• Lampă maşină LED
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare
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Strungul universal Solid 460 a fost conceput special pentru 
producerea rentabilă a pieselor unicat şi a seriilor mici de 
precizie ridicată. Datorită confortului crescut în operare acest 
model este adecvat în mod special pentru construcţia de maşini, 
construcţia de instalaţii, producţia şi execuţia pieselor unicat.

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm

O gamă largă de 
echipamente standard

INKLUSIVE
Instrument de schimbare rapida  

a sistemului Multifix Gr. B 
prin 4 inserții

Alezaj ax
80 mm

Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină cu 4 bacuri DK12-250 mm / D8, DIN 55029 21-0837 
Mandrină cu 4 bacuri PS4-250 mm, conform DIN 6350 21-2003F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-250 21-3205 
Bacuri de aşezare moi STJ-PS3-250 21-3243
Bacuri de bază MJ-PS3-250 21-3283
Bacuri de aşezare întoarcere TJ-PS3-250 21-3323
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-250 21-3223 
Bacuri monobloc moi DSJ-DK12-250 21-0868 
Planşaibă 320 mm / D8, conform DIN 55029 21-5066B
Flanşă mandrină FLD 250 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4109
Flanşă mandrină FL 250 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4059 
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa PC, MK 4 22-1003 

Accesorii optionale: Nr.art.
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa SMA, MK 4 22-1042
Accesoriu filetare la strunjire 03-1811
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 25 x 120 mm 23-1007B1
Suport de schimb cu element  drept pentru: B, 32 x 120 mm 23-1007B4
Cap-revolver MK 4 cu 6 staţii 22-1072 
Elemente pentru cap revolver MK 4 22-1077 
Mandrină cleşte de prindere 5C, D1-8 22-1094 
Set cleşti de prindere 5C / 3 - 26 mm, 24-piese 22-1097 
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 6-buc, incl. bară de găurit 44-2054
Sabot maşină NE 160 53-2012 
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Date tehnice Titan 560 Vario

Deschiderea între vârfuri 1500 mm 2000 mm 3000 mm
Înălţimea vârfului 280 mm 280 mm 280 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 560 mm 560 mm 560 mm 
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 785 mm 785 mm 785 mm 
Diametrul stunjire peste sania transversală 350 mm 350 mm 350 mm 
Lăţimea patului 350 mm 350 mm 350 mm
Alezaj ax 105 mm 105 mm 105 mm
Prindere ax DIN 55029, D1 - 8 
Domeniu de turaţie 25 - 200 / 200 - 1500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (35) 0,059 - 1,646 mm/rot 
Domeniu avansuri transversale (35) 0,020 - 0,573 mm/rot 
Filet metric (47) 0,2 - 14 mm 
Filet în ţoli (60) 2 - 112 Gg/1“ 
Diametru pinolă 75 mm 75 mm 75 mm 
Cursă pinolă 180 mm 180 mm 180 mm 
Prindere pinolă MK 5 MK 5 MK 5 
Putere motor 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 

Dimensiunile maşinii
Lungime 2840 mm 3340 mm 4340 mm
Lățime x Înălțime 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm 1150 x 1460 mm

Greutate cca. 2370 kg 2720 kg 3000 kg
Nr.art. 03-1348XL 03-1349XL 03-1347XL

•  În fabricaţie de serie cu convertizor de frecvenţă Delta pentru un moment de rotaţie ridicat  
în domeniul scăzut de turaţie şi turaţie aproape constantă în sarcină

• Reglarea turaţiei fără trepte, turaţia setată este citită pe un afişaj digital
• Posibilităţi multiple de aplicaţie în general în construcţia de maşini, producţie, fabricaţia reperelor,...
• Puntea care se poate detaşa dă posibilitatea prelucrării pieselor de diametru mare
• Comutare uşor de mânuit, centrală pentru avansuri şi filete cu ax de ghidare şi de avans
• Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
•  Patul maşinii este turnat dintr-o bucată este în mod deosebit de rigid la torsiune şi sărac în vibraţii  

prin care este îndeplinită premiza esenţiala pentru o strunjire exactă
• Păpuşa mobilă poate fi ajustată pentru strunjirea conică
• Lubrifiere centrală pentru sania patului

Operare simplă, toate elementele de 
comutare şi operare montate vizibil 
la capul transmisiei

Livrabil opţional: con de centrare diam. 
150 mm pentru strângerea ţevilor

Transmisia avans comutabilă simplu 
şi precis, roţile dinţate rectificate 
asigură o funcţionare silenţioasă

Avantajul mandrinei de oţel Bernardo 
PS3–315 mm / D8: precizie înaltă de 
concentricitate şi o durată de viaţă 
funcţională mai îndelungată

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida  

a sistemului Multifix Gr. C 
prin 4 inserții

Inclusiv: 3 bacuri de 
315 mm BERNARDO

Bacuri moi solide, bacuri 
moi top, bacuri tari top 

disponibile

Strung industrial cu afişaj 
digital de poziţie

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PS3-315 mm / D8
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 180 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 120 mm
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
•  Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Lampă maşină LED
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Disc de prindere 450 mm
• 2 vârfuri de centrare
• Convertizor de frecvenţă
• Cuplaj de fricţiune
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• Comparator pentru filete
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare
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Strungul de producţie Titan 560 Vario este o maşină modernă, 
corespunzătoare nivelului actual al tehnicii. Deja echiparea de bază 
cuprinde toate accesoriile importante (mandrină cu 3 bacuri, linete, roţi 
de schimb, indicator de poziţionare în 3-axe, suport de oţel de schimbare 
rapidă,….) prin care această maşină este utilizabilă universal. Mai mult 
acest model este echipat cu turaţia a axului reglabilă fără trepte până la 
1500 rot/min astfel turaţia şi viteza avansului pot fi adaptate optim la piesa 
de prelucrat.

Prin afişajul digital al poziţiei se 
obţine o creştere a productivităţii 

de până la 50%

Ax-ul concentricitatii 
ridicat ≤ 0,009 mm Viteza variabila 

de taiere

Alezaj ax
105 mm

Accesorii standard:
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Mandrină cu 3 bacuri PS3-315 mm / D8
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 180 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună -  

diam. de trecere max. 120 mm
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
•  Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Lampă maşină LED
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Disc de prindere 450 mm
• 2 vârfuri de centrare
• Convertizor de frecvenţă
• Cuplaj de fricţiune
• Echipament agent de răcire
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• Comparator pentru filete
• Perete posterior de şpan
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr.art.
Mandrină de oţel cu 4 bacuri PO4-315 mm / D8, DIN 55029 21-2042F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-315 21-3206
Bacuri de aşezare moi STJ-PS3-315 21-3244
Bacuri de bază MJ-PS3-315 21-3284
Bacuri de aşezare întoarse TJ-PS3-315 21-3324
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-315 21-3224
Planşaibă 400 mm / D8, conform DIN 55029 21-5070B
Flanşă mandrină FL 315 mm conform DIN 55029, D1-8 21-4061

Accesorii optionale: Nr.art.
Vârf mediu de strung cu 7 elemente intersch. SMA - MK 2, MK 5 22-1043 
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK5 22-1027 
Accesoriu filetare la strunjire 03-1812
Suport de schimb cu element  drept pentru: C, 40 x 150 mm 23-1008C3
Suport de schimb cu element  prism. pentru: C, diam. 40 x 160 mm 23-1013
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088 
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Date tehnice Titan 660 Vario

Deschiderea între vârfuri 1500 mm 2000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm
Înălţimea vârfului 330 mm 330 mm 330 mm 400 mm 400 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 660 mm 660 mm 660 mm 800 mm 800 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste degajare 900 mm 900 mm 900 mm 1000 mm 1000 mm
Diametrul stunjire peste sania transversală 460 mm 460 mm 460 mm 540 mm 540 mm
Lăţimea patului 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
Alezaj ax 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm
Prindere ax DIN 55029, D1-8 DIN 55029, D1-8
Domeniu de turaţie 16 - 70 / 50 - 215 / 100 - 475 / 350 - 1500 rot/min 16 - 70/50 - 215/100 - 475/350 - 1500 rot/min
Domeniu avansuri longitudinale (25) 0,044 - 1,48 mm/rot (25) 0,044 - 1,48 mm/rot
Domeniu avansuri transversale (25) 0,022 - 0,740 mm/rot (25) 0,022 - 0,74 mm/rot
Filet metric (54) 0,45 - 120 mm (54) 0,45 - 120 mm
Filet în ţoli (54) 7/16 - 80 Gg/1“ (54) 7/16 - 80 Gg/1"
Diametru pinolă 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Cursă pinolă 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm 235 mm
Prindere pinolă MK 5 MK 5 MK 5 MK 5 MK 5
Putere motor 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP) 7,5 kW (10,0 CP)

Dimensiunile maşinii
Lungime 3130 mm 3630 mm 4630 mm 3800 mm 4800 mm
Lățime x Înălțime 1200 x 1520 mm 1200 x 1520 mm 1200 x 1520 mm 1320 x 1580 mm 1320 x 1580 mm

Greutate cca. 2700 kg 2900 kg 3300 kg 3455 kg 3820 kg
Nr.art. 03-1353XL 03-1354XL 03-1355XL 03-1358XL 03-1359XL

•   Pentru rigidizarea ghidajului patului şi pentru a minimizarea influenţelor oscilaţiilor, patul este prevăzut cu nervuri puternice
•   Echiparea completă: indicator de poziţionare în 3-axe, suport de oţel schimbarea rapidă, mandrină de oţel 3 bacuri ş.a.
•  Reglare a turaţiei fără trepte al capul transmisie, prin care este posibilă adaptarea  

optimă a vitezei de tăiere la piesă de prelucrat şi viteza de avans.
•  Actiune rapida longitudinala si transversala pentru reducerea timpului neproductiv
•   Portlagăr ax principal modern cu rulment cu role radial axial în execuţie de precizie
•   Alezaj mare al axului (105 mm) pentru piese de prelucrat cu diametru mare
•   Păpuşa mobilă cu scalare de fineţe poate fi ajustată pentru strunjirea conică
•   Frână de picior electromecanică pentru reducerea timpilor auxiliari
•   Pornire lină datorită cuplajului mecanic cu lamele

Linetă fixă (imobilă) pentru stabilizarea 
pieselor lungi

În fabricaţie de serie cu mers rapid 
pentru reducerea timpilor auxiliari

Un suport de schimbare rapidă dă 
posibilitatea unei reduceri a timpilor 
auxiliari şi asigură o precizie înaltă a 
repetabilităţii

Viteza variabila 
de taiere

Vine complet cu 
mandrina de otel, 

diamnetru. 315 mm

Strung industrial cu afişaj 
digital de poziţie

Planşaibă 400 mm (opţional) ideală 
pentru prinderea pieselor de lucru 
de formă asimetrică



305

Titan 800  
Vario

INDUSTRY

St
ru

ng
ul

Strungul de producţie Titan 660 Vario şi Titan 800 Vario se remarcă printr-o înaltă 
precizie şi putere şi adecvat în mod deosebit pentru lucrări de aşchiere medii până 
la grele. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare în producţia economică 
de unicate şi de serie în construcţia de maşini, construcţia instalaţiilor, producţie 
etc. Datorită convertizorului de frecvenţă în fabricaţia de serie rezultă avantaje 
esenţiale precum de ex. momentul de rotaţie înalt în domeniul de turaţii joase şi 
viteza de tăiere aproape constantă în sarcină.

Inclusiv ghidare 
cablu prin lanţ 

energetic

INCLUSIV
Instrument de schimbare rapida  

a sistemului Multifix Gr. D 
prin 4 inserții

Include o alimentare 
longitudinala si 

transversala rapida 

Accesorii standard:
• Convertizor de frecvenţă
• Disc de prindere 500 mm
• Mers rapid longitudinal şi transversal
• Mandrină de oţel cu 3 bacuri PO3-315 mm / D8
• Indicator de poziţie 3-axe ES-12 V cu afisaj LCD
• Linetă fixă (imobilă) - diam. de trecere max. 180 mm
•  Linetă mobilă ce funcţionează împreună - diam. de trecere max. 100 mm
• 2 vârfuri de centrare
• Pedală de picior cu funcţie de frânare conform CE
• Prima umplere cu Shell Tellus 46
• Suport oţel schimbare rapidă prin 4 inserții
• Dispozitiv de protecţie la suportul de oţel al schimbării rapide
• Cuplaj de fricţiune
• Echipament agent de răcire
• Lampă maşină LED
• Roţi de schimb
• Manşon reductor
• Perete posterior de şpan
• Ghidare cablu prin lanţ energetic
• Scule de operare

Accesorii optionale: Nr.art. 
Mandrină cu 4 bacuri PO4-315 mm / D8, DIN 55029 21-2042F
Mandrină de oţel cu 3 PO3-400 mm / D8, DIN 55029 21-1049F
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-315 21-3206
Bacuri monobloc moi SJ-PS3-400 21-3207
Bacuri monobloc moi SJ-PS4-315 21-3224
Planşaibă 400 mm / D8, conform DIN 55029 21-5070B
Flanşă mandrină FL 315 mm pentru DIN 55029, D1-8 21-4061
Flanşă mandrină FL 400 mm pentru DIN 55029, D1-8 21-4063
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa Type PC, MK 5 22-1004
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa NCK-A MK 5 22-1027
Vârf de strung ce se roteşte odată cu piesa SMA, MK 5 22-1043
Accesoriu filetare la strunjire 03-1813
Set cuţite de strunjire HM, 20 mm, 7-buc, set E 44-3088
Sabot maşină NE 160 53-2012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Strung cu CNC

• În fabricaţie de serie cu 2 roţi de mână electronice pentru deplasarea manuală în axele x şi z
• Ambele axuri echipate cu servo motoare AC şi ax cu rulare cu bile
• Sanie lată transversală pentru prinderea diferitelor sisteme suport de oţel
• Domeniu de turaţie fără trepte prin 2 trepte de transmisie comutate pneumatic
• Viteză de mers rapid înaltă pentru reducerea timpilor auxiliari
• Acţionare principală şi acţionări avansuri antrenate prin motoare AC fără perii
• Axul principal cu rulment cu role radial axial de precizie pretensionat garantează o precizie înaltă
• Sistem de comandă cicluri Fagor 8055 TC prietenos pentru operator şi simplu de învăţat
• Cap ax stabil cu ax principal cu sistem de lagăre de precizie (alezaj ax 65 mm)
•  Păpuşă mobilă stabilă cu descărcare mărită ideală la utilizarea revolverului de scule  

automat cu 8 compartimente

Accesorii standard:
•  Sistem de comandă a ciclurilor  

Fagor 8055 TC
• Echipament agent de răcire
• Suport de oţel cu patru compartimente
• Lampă maşină
•  Vârf de strung ce se roteşte odată  

cu piesa MK 4
• Pupitru de operare pivotabil
• Lubrifiere automată a capului axului
•  Lubrifiere automată a saniei  

longitudinale şi saniei transversale
• 2 roţi de mână electronice
• Interfaţă RS 232
• Îmbrăcăminte completă maşină
• Scule de operare

La cerere maşina poate fu echipată cu 
pinolă păpuşă mobilă ajustabilă hidraulic

Sistemul de comandă cicluri Fagor 8055 TC în 
fabricaţi de serie cu multe funcţii preprogramabile

Mandrină hidraulică cu 3 bacuri diam. 200 mm 
livrabilă opţional

Livrabil opţional revolver de sculă 
automat cu 8 compartimente

Alezaj ax 
65 mm

Date tehnice FEL 1840 ENC - 460 x 900 FEL 1860 ENC - 460 x 1400
Deschiderea între vârfuri 900 mm 1400 m
Înălţimea vârfului 230 mm 230 mm
Diametrul înfăşurătoarei peste pat 460 mm 460 mm
Diametrul stunjire peste sania transversală 260 mm 260 mm
Lăţimea patului 305 mm 305 mm
Alezaj ax 65 mm 65 mm
Prindere ax A2-6 A2-6
Domeniu de turaţie, fără trepte 270 - 830 / 831 - 2500 rot/min 270 - 830 / 831 - 2500 rot/min
Traseu de proces axa x 230 mm 230 mm
Traseu de proces axa z 850 mm 1350 mm
Mers rapid axa x / z 7,5 / 10 m/min 7,5 / 10 m/min
Diametru pinolă 68 mm 68 mm
Cursă pinolă 152 mm 152 mm
Prindere pinolă MK 4 MK 4
Puterea cedată a motorului S1 100% 7,5 kW 7,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 11,0 kW 11,0 kW
Greutate cca. 2350 kg 2600 kg
Nr.art. 03-1419XL 03-1423XL
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Strungul ciclic FEL a fost conceput special pentru producerea rentabilă 
a pieselor unicat respectiv a seriilor mici cu precizie ridicată şi poate fi 
utilizat fără probleme pentru lucrări de aşchiere medii până la grele.

Rezervor agent de răcire dimensionat 
marea cu recipient de colectare şpan 

la partea din spate a maşinii

FEL 1860 ENC cu mandrină hidraulică cu 3 bacuri, revolver de sculă 
automat cu 8-compartimente şi pinolă păpuşă mobilă ajustabilă hidraulic.

Controlul ciclului 
Fagor 8055 TC

Cuplaj pneumatic 
de viteze 

Accesorii optionale:
Mandrină cu 3 bacuri diam. 250 mm A2-6*
Mandrină hidraulică cu 3 bacuri diam. 200 mm cu unitate hidraulică*
Schimbător de sculă automat 4 compartimente H4*
Revolver de sculă automat cu 8 compartimente
Ajustare hidraulică a pinolei păpuşii mobile*
Transportor şpan pentru FEL 1840*
Transportor şpan pentru FEL 1860*
Linetă fixă*
Linetă ce funcţionează împreună*
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Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - fonta 

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - fonta 

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - fonta 

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - fonta 

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Modelul DK11, conform DIN 6350
Diametru 80 - 630 mm 
Typ DK11, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Modelul DK11-C, conform DIN 55027
Diametru 125/3 - 400/11 
Typ DK11-C, according to DIN 55027
Diameter 125/3 - 400/11

Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - fonta 

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Modelul DK11-D, conform DIN 55029
Diametru 125/3 - 400/11 
Typ DK11-D, according to DIN 55029
Diameter 125/3 - 400/11

Modelul DK12, conform DIN 6350
Diametru 80 - 630 mm 
Typ DK12, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - fonta 

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Diverse fălci pentru mandrine BERNARDO

Various jaws for BERNARDO chucks

Diverse fălci pentru mandrine BERNARDO

Various jaws for BERNARDO chucks

Modelul DK12-D, conform DIN 55029
Diametru 125/3 - 400/11 
Typ DK12-D, according to DIN 55029
Diameter 125/3 - 400/11

Modelul DK12-C, conform DIN 55027
Diametru 125/3 - 400/11 
Typ DK12-C, according to DIN 55027
Diameter 125/3 - 400/11

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - fonta 

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - otel

3-jaw chuck Bernardo - steel

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - otel

3-jaw chuck Bernardo - steel

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - otel

3-jaw chuck Bernardo - steel

Diverse fălci solide și tari pentru mandrine 
BERNARDO
Various solid jaws and  
hard base jaws for BERNARDO chucks

Diverse fălci solide, moi și tari pentru man-
drine BERNARDO
Various soft solid jaws, soft top jaws 
hard top jaws for BERNARDO chucks

Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - otel

4-jaw chuck Bernardo - steel

Modelul PS3, conform DIN 6350
Diametru 80 - 630 mm
Typ PS3, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Modelul PO3, conform DIN 6350
Diametru 80 - 630 mm
Typ PO3, according to DIN 6350
Diameter 80 - 630 mm

Modelul PO3-C, conform DIN 55027
Diametru 125/3 - 400/11
Typ PO3-C, according to DIN 55027
Diameter 125/3 - 400/11

Modelul PO3-D, conform DIN 55029
Diametru 125/3 - 500/11
Typ PO3-D, according to DIN 55029
Diameter 125/3 - 500/11

Mandrină cu 3 bacuri Bernardo - fonta

3-jaw chuck Bernardo - cast iron

Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - fonta

4-jaw chuck Bernardo - cast iron

Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - otel

4-jaw chuck Bernardo - steel

Modelul PO4-C, conform DIN 55027
Diametru 160/4 - 400/11 
Typ PO4-C, according to DIN 55027
Diameter 160/4 - 400/11

Modelul PS3-D, conform DIN 55029 
Diametru 125/4 - 500/11 
Typ PS3-D, according to DIN 55029 
Diameter 125/4 - 500/11

Modelul PS4, conform DIN 6350
Diametru 100 - 630 mm
Typ PS4, according to DIN 6350
Diameter 100 - 630 mm

Modelul PO4, conform DIN 6350
Diametru 125 - 630 mm
Typ PO4, according to DIN 6350
Diameter 125 - 630 mm

Accesorii
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Mandrină cu 4 bacuri Bernardo - otel

4-jaw chuck Bernardo - steel

Flanşă mandrină FL

Cast iron adapter FL Adapter plates for BISON chucks

Flanşă mandrină FLD

Cast iron adapter FLD

Modelul PO4-D, conform DIN 55029
Diametru 160/4 - 400/11 
Typ PO4-D, according to DIN 55029
Diameter 160/4 - 400/11

DIN 55029, Strunjit plan pe partea 
mandrinei, Diametru 125/3 - 630/15
DIN 55029, semi machined
Diameter 125/3 - 630/15 

Modelul 8230, DIN 55027
Diametru 160/4 - 630/15
Typ 8230, DIN 55027
Diameter 160/4 - 630/15

DIN 55029, Strunjit şi găurit preliminar pe 
partea mandrinei, Diametru 125/3 - 630/15 
DIN 55029, fully machined
Diameter 125/3 - 630/15

Planşaibă BERNARDO K72

Independent chuck BERNARDO K72

Modelul K72, conform DIN 6350
Diametru 80 - 1250 mm 
Typ K72, according to DIN 6350
Diameter 80 - 1250 mm

Planşaibă BERNARDO K72

Independent chuck BERNARDO K72

Planşaibă BERNARDO K72

Independent chuck BERNARDO K72

Fălci bara de cheie pentru mandrina BISON

Key bar lathe chuck BISON (RHU)

Modelul 3434, conform DIN 55027 
Diametru 125/3 - 315/11 
Typ 3434, according to DIN 55027 
Diameter 125/3 - 315/11 

Fălci bara de cheie pentru mandrina BISON

Key bar lathe chuck BISON (RHU) 

Modelul 3444, conform DIN 55029 
Diametru 125/3 - 315/11 mm 
Typ 3444, according to DIN 55029 
Diameter 125/3 - 315/11 mm 

Falci pentru mandrine 

Jaws for key bar lathe chuck 

Diverse fălci reversibile, fălci moi și de top

Various reversible jaws, base-jaws, 
soft and hardened top-jaws 

Vârf de strung cu piesa Typ PC

Economy live center Typ PC

Modelul K72-C, conform DIN 55027
Diametru 160/3 - 1600/15 
Typ K72-C, according to DIN 55027
Diameter 160/3 - 1600/15

MK 1 / MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5

MT 1 / MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5

Vârf de strung cu piesa NCK-A

High performance live center NCK-A

MK 3 / MK 4 / MK 5 / MK 6

MT 3 / MT 4 / MT 5 / MT 6

Vârf de strung cu piesa NCK-B

High performance live center NCK-B

Cu vârf prelungit
MK 3 / MK 4 / MK 5
With long nose
MT 3 / MT 4 / MT 5

Modelul K72-D, conform DIN 55029
Diametru 160/3 - 1600/15 
Typ K72-D, according to DIN 55029
Diameter 160/3 - 1600/15

Accesorii

Vârf de strung cu piesa SMA

Medium duty live center SMA

Cu 7 elemente ataşate înlocuibile
MK 2 / MK 3 / MK 4 / MK 5
With 7 interchangeable tips
MT 2 / MT 3 / MT 4 / MT 5

Con de centrare ce se roteşte împreună

Ball nose live center

MK 2 - 60 mm / MK 3 - 80 mm
MK 3 - 100 mm / MK 4 - 125 mm
MK 4 - 150 mm / MK 5 - 150 mm

Cap-revolver cu 6 staţii 

6 station revolving tailstock turret

MK 2 / MK 3 / MK 4
fără elemente
MT 2 / MT 3 / MT 4
without inserts

Flanşă mandrină BISON- fonta 
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Cap-revolver cu 3 staţii

3 station revolving tailstock turret

MK 2 
inclusiv elemente 
MT 2
including inserts

Cap-revolver cu 4 staţii

4 station revolving tailstock turret 

MK 2
inclusiv elemente 
MT 2
including inserts

Mandrină cu 3 bacuri

3-jaw chuck 

Diametru: 80 mm 
Cu prindere cleşte 5C
Diameter: 80 mm 
with 5C collet taper 

Mandrină cleşti de prindere ER 25

ER 25 collet fixture 

Pentru cleşti de prindere de la 1 - 16 mm 
 
For collets from 1 - 16 mm 

Set cleşti de prindere ER 25 

ER 25 round hole collets set 

1 - 16 mm, 15-piese, pentru mandrină 
cleşte de prindere ER 25 
1 - 16 mm, 15 pcs. 
For ER 25 collet fixture

Mandrină cleşte de prindere 5C

5C collet fixture 

Pentru cleşti de prindere de 3 - 26 mm

For collets from 3 - 26 mm

Set cleşti de prindere 5C

5C round hole collets set

3 - 26 mm, 24 tlg. 
Pentru mandrină cleşte de prindere 5C 
3 - 26 mm, 24 pcs.
for 5C collet fixture

Mandrină cleşte de prindere 5C

5C collet fixture, DIN 55029 

Cu prindere D1-4 / D1-5 / D1-6 / D1 - 8
Pentru cleşti de prindere de 3 - 26 mm
With mounting D1-4 / D1-5 / D1-6 / D1 - 8
For collets from 3 - 26 mm

Accesorii

Mandrină cleşte de prindere ER - D

ER - D collet fixture

ER 16 - D 22 Distanta de prindere / 
Clamping range: 1 - 10 mm 
ER 32 - D 72 / ER 32 - D 95 Distanta de 
prindere / Clamping range: 3 - 20 mm

Mandrină cleşte de prindere ER - D

ER - D collet fixture

ER 25 - D 72 / ER 25 - D 52 / 
ER 25 - D 100
Distanta de prindere / Clamping range:
2 - 16 mm

Set cleşti de prindere ER

ER round hole collets set

ER 16, 1 - 10 mm, 10-piese
ER 25, 2 - 16 mm, 15-piese
ER 32, 3 - 20 mm, 18-piese
ER 40, 4 - 26 mm, 23-piese

Mandrină de prindere rapidă

Keyless drill chuck

Prindere directa
MK 5, 1 - 25 mm
with direct mount
MT 5, 1 - 15 mm

Mandrină de prindere rapidă

Keyless drill chuck

Prindere directa MK 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm
with direct mount MT 2
1 - 13 mm / 1 - 16 mm

Mandrină de prindere rapidă

Prindere directa MK 3, 1 - 16 mm /
MK 4, 1 - 16 mm
with direct mount MT 3, 1 - 16 mm / 
MT 4, 1 - 16 mm

Keyless drill chuck

Set suport oţel 

Quick change set

Model BERNARDO măr. 10
pentru Înălţimea vârfuluin până 120 mm
Model BERNARDO size 10
for center height up to 120 mm

Set suport oţel 

Quick change set

Model BERNARDO măr. 5-4
pentru Înălţimea vârfuluin până 90 mm
Model BERNARDO size 5-4
for center height up to 90 mm
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Set suport oţel 

Quick change set

Model BERNARDO măr. 20
pentru Înălţimea vârfuluin până 150 mm 
Model BERNARDO size 20
for center height up to 150 mm

Sistem suport oţel schimbare rapidă

40 pos. tool post & holder set

Sistem Multifix, mărime A, prin 4 inserții
Pentru diametru strunjire 150 - 300 mm
System Multifix, type A, incl. 4 inserts
For working diameter 150 - 300 mm

Subler

Dial caliper

Interval masurare 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm
Range: 150 x 0,02 mm,
300 x 0,02 mm

Set suport oţel 

Quick change set

Model BERNARDO măr. 30
pentru Înălţimea vârfuluin până 203 mm
Model BERNARDO size 30
for center height up to 203 mm

Sistem suport oţel schimbare rapidă

40 pos. tool post & holder set

Sistem Multifix, mărime E, inkl. prin 4 inserții 
Pentru diametru strunjire 200 - 400 mm
System Multifix, type E, incl. 4 inserts
For working diameter 200 - 400 mm

Sistem suport oţel schimbare rapidă

40 pos. tool post & holder set

Sistem Multifix, mărime B, prin 4 inserții
Pentru diametru strunjire300 - 500 mm
System Multifix, type B, incl. 4 inserts
For working diameter 300 - 500 mm

Sistem suport oţel schimbare rapidă

40 pos. tool post & holder set

Sistem Multifix, mărime C, prin 4 inserții
Pentru diametru strunjire 400 - 700 mm
System Multifix, type C, incl. 4 inserts
For working diameter 400 - 700 mm

Sistem suport oţel schimbare rapidă

40 pos. tool post & holder set

Sistem Multifix, mărime D, prin 4 inserții 
Pentru diametru strunjire 600 - 1000 mm
System Multifix, type D, incl. 4 inserts
For working diameter 600 - 1000 mm

Vernier adancime

Depth vernier gauge 

Interval masurare: 200 x 0,02 mm,
cu şină aplicată
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

Subler cu falci lungi

Mono block vernier caliper

Interval masurare: 500 sau 1000 x 0,02 mm,
cu vârfuri de cuţit 150 mm
Range: 500 or 1000 x 0,02 mm,
with upper jaws 150 mm

Subler digital de dimensiuni mari

Big size digital caliper

Interval masurare: 500 x 0,01 mm,
cu vârfuri de cuţit 200 mm
Range: 500 x 0,01 mm,
with upper jaws 200 mm

Subler digital

Digital caliper

Interval masurare: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm
Range: 150 x 0,01 mm,
300 x 0,01 mm

Ecartament inaltime

Double beam dial height gauge

Cu ceas comparator, Interval masurare:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
With dial gauge, Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Ecartament digital inaltimegerät

Double column digital height gauge

Interval masurare:
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm
Range: 
300 x 0,01 mm / 500 x 0,01 mm

Set subler si raportor

Combination square set protractor

Lungime: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Accesorii
Sistem suport oţel schimbare rapidă

40 pos. tool post & holder set

Sistem Multifix, mărime A, prin 4 inserții
Pentru diametru strunjire 120 - 220 mm
System Multifix, type Aa, incl. 4 inserts
For working diameter 120 - 220 mm
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Mitra cu reglaj unghi

Univeral bevel protractor

Lungime şine: 300 mm
Interval masurare: 0 - 360°, cu lupa
Length: 300 mm
Range: 0 – 360°, with magnifier

Set profesional de sublere 3-piese Set profesional de sublere 4-piese Set profesional de sublere 5-piese

Professional measuring tool set

Şubler, micrometru şi micrometru de
interior în casetă de lemn
Vernier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

General purpose measuring tool set

Şubler, micrometru, etalon şi echer de
precizie în casetă de material plastic
Vernier caliper, micrometer, edge 
square and steel ruler in plastic box

Precision measuring tool set

Instrumente de măsurare din oţel alit,
inoxidabil cromat mat, în casetă de lemn
Different stainless steel measuring
tools, packed in wooden box

Set cu sublere micrometrice 6-piese

Outside micrometer set

Interval masurare: 0 – 150 x 0,01 mm

Range: 0 – 150 x 0,01 mm

Set cu sublere micrometrice 6-piese

Outside micrometer set

Interval masurare: 150 – 300 x 0,01 mm

Range: 150 – 300 x 0,01 mm

Set cu sublere micrometrice digitale

Electronic digital micrometer set

Interval masurare: 0 – 100 x 0,001 mm

Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Micrometre de adancime

Depth micrometer

Interval masurare: 0 – 100 x 0,01 mm

Range: 0 – 100 x 0,01 mm

Accesorii

Micrometre de adancime digitale

Electronic digital depth micrometer

Interval masurare:
0 – 100 x 0,001 mm
Range: 0 – 100 x 0,001 mm

Set cu sublere micrometrice de interior

Inside micrometer set

Interval masurare: 5 – 100 x 0,01 mm

Range: 5 – 100 x 0,01 mm

Sublere micrometrice digitale de interior

4 pcs. digital inside micrometer set

Interval masurare: 5 – 100 x 0,001 mm

Range: 5 – 100 x 0,001 mm

Indicator general

Dial indicator general style

Indicator cu cadran

Dial indicator

Indicator lung Indicator digital

Large size dial indicator Digital indicator

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Interval masurare: 10 x 0,01 mm
Protejat la praf
Range: 10 x 0,01 mm
With dust resistant function

Interval masurare: 100 x 0,01 mm

Range: 100 x 0,01 mm

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10 x 0,01 mm

Indicator de testare cu cadran

Dial test indicator

Interval masurare: 0 – 0,8 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,8 x 0,01 mm
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Lera 20 buc.

20 pcs. feeler gauge

Interval masurare: 0,05 – 1,0 mm
Lungime blat: 100 mm
Range: 0,05 – 1,0 mm
Length: 100 mm

Indicator de testare cu cadran digital

Digital dial test indicator

Interval masurare: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Range: 0 – 0,5 x 0,01 mm

Subler digital

Digital thickness gauge

Interval masurare: 0 – 25 x 0,01 mm

Range: 0 – 25 x 0,01 mm

Accesorii
Magnet mecanic universal

Mechanical universal magnetic base

Magnet hidraulic universal

Hydraulic universal magnetic base

Set distantiere metrice 47 buc

Metric gage block set 47 pcs.

Set distantiere metrice 87 buc

Metric gage block set 87 pcs.

Forţă de prindere: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Cu fixare hidraulică
Forţă de prindere: 50 kg
With hydraulic clamping
Adhesive force: 50 kg

Precizie conform DIN 861/1
Cuprins între 1,005 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,005 – 100 mm

Precizie conform DIN 861/1
Cuprins între 1,001 – 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 – 100 mm

Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set 

Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set

Nivela de precizie

Master precision level

Cadru de precizie

Precision frame bubble

DIN 2269, de la 1,0 - 5,0 mm
Gradaţie: 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

DIN 2269, de la 1,0 - 10,0 mm
Gradaţie: 0,1 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm
Graduation: 0,1 mm

Lungime: 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Length: 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Dimensiuni: 200 x 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Tester duritate Rockwell RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

Banc cu centru de precizie

Precision heavy duty bench center

Profile proiector

Measuring and contour projector

Reglaj digital al unghiului Level Box

Digital angle finder Level Box

Interval masurare: HRC 20 – 70

Rockwell range: HRC 20 – 70

Deschiderea între vârfuri: 500 mm
Înălţimea vârfului: 170 mm
Distance between centers: 500 mm
Center height: 170 mm

Pentru masura 2D a pieselor mici

For non-contact 2D measuring
of small parts

Raportor cu nivelă cu bulă convenabil
al preţ
Cheap angle finder
with water level 

Nivela digitala

Digital level

Cu senzor de înclinaţi şi laser punctual,
Afişaj în grade sau procente, L=60 cm
With incline sensor and laser point,
Indication in degree or percent, L=60 cm
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Raportor multifunctional

Multifunction angle finder

Interval masurare: 360°
Precizie: 0,2°
Range: 360°
Accuracy: 0,2°

Accesorii
Set conversie afisaj digital

Conversion kit digital readout

Für Profi(center) 450 V
Afisaj dispozitiv longitudinal si transversal
For Profi(center) 450 V
Indication for longitudial and cross slide

Set cuţite de strunjire 8 mm, 11-piese

Carbide tipped tool set 8 mm

Cu plăcuţe de metal dur, 
tijă 8 mm, 
With carbide tips
Shank 8 mm

Set cuţite de strunjire 12 mm, 8-piese

Carbide tipped tool set 12 mm

Cu plăcuţe de metal dur, 
tijă 12 mm, 
With carbide tips
Shank 12 mm

Set cuţite de strunjire, 38-piese

Carbide tipped tool set 38 pcs.

Cu plăcuţe de metal dur, 
tijă 10 / 12 mm, 
With carbide tips
Shank 10 / 12 mm

Afisaj digital pe 3 axe SDS 6 - 3V

Three axis digital readout system

Utilizabil universal pentru găurire, frezare, 
strunjire strunguri și mașini de rectificat
Universal useable for drilling, milling,
turning lathes and grinding machines

Sistem de masurare liniar KA 200

Linear measuring system KA 200

Interval de masurare de la 70 - 370 mm
Secțiune transversală 16 x 16 mm
Measuring lengths from 70 - 370 mm
Cross section 16 x 16 mm

Sistem de masurare liniar KA 500

Linear measuring system KA 500

Sistem de masurare liniar KA 300

Linear measuring system KA 300

Sistem de masurare liniar KA 600

Linear measuring system KA 600

Interval de masurare de la 70 - 470 mm
Secțiune transversală 25 x 34 mm
Measuring lengths from 70 - 470 mm
Cross section 25 x 34 mm

Interval de masurare de la 70 - 1020 mm
Secțiune transversală 18 x 20 mm
Measuring lengths from 70 - 1020 mm
Cross section 18 x 20 mm

Interval de masurare de la 1120 - 3020 mm
Secțiune transversală 40 x 42 mm
Measuring lengths from 1120 - 3020 mm
Cross section 40 x 42 mm

Set conversie afisaj digital

Conversion kit digital readout

Pentru Hobby 300 Super / 400 Super
Afisaj dispozitiv longitudinal si transversal
For Hobby 300 Super / 400 Super
Indication for longitudial and cross slide

Cititor digital viteza

Digital spindle speed readout

Potrivi pentru KF 20 / Hobby 300 Super / 
Hobby 400 Super
Suitable for KF 20 / Hobby 300 Super / 
Hobby 400 Super

Burghiu de centrare 12-piese

12 pcs.  set metric size center drills

câte 1 buc. 1 x 3,15 / 1,6 x 4 / 5 x 12,5 mm
câte 2 buc. 2 x 5 / 2,5 x 6 / 3,4 x 10 mm
câte 3 buc. 3,15 x 8 mm

Afisaj digital pe 3 axe ES-12 H

Three axis digital readout system

cu display LCD, utilizabil univeral

with LCD display, universal useable

Afisaj digital pe 3 axe ES-12 V

Three axis digital readout system

cu display LCD, utilizabil univeral

with LCD display, universal useable

Afisaj digital pe 3 axe i200

Three axis digital readout system

cu display LCD, utilizabil univeral

with LCD display, universal useable
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Set cuţite de strunjire HM

Indexable carbide turning tool set

5-piese, în casetă de aluminiu
Tijă 10 / 12 / 16 / 20 mm
5 pcs. / set in alu case
Shank 10 / 12 / 16 / 20 mm

Set cutite de strung hidrocarbura HSS

HSS turning tool set

8-piese, în casetă de lemn
Tijă: 10 / 12 / 16 mm
8 pcs. / set, in wooden case
Shaft: 10 / 12 / 16 mm

Set cuţite de strunjire HM

Multipurpose turning tool set 

4-piese, inclusiv bară de găurit, acoperit cu 
strat TiN, Tijă 10 / 12 / 16 mm 
4 pcs., with boring bar, TiN-coated 
Shank 10 / 12 / 16 mm

Set cuţite de strunjire HM

Multipurpose turning tool set 

6-piese, inclusiv bară de găurit, acoperit cu 
strat TiN, Tijă 8 / 10 /12 /16 / 20 mm 
6 pcs., with boring bar, TiN-coated 
Shank 8 / 10 /12 /16 / 20 mm

Set cuţite de strunjire HM

Multipurpose turning tool set 

7-piese, acoperit cu strat TiN
Tijă 8 / 10 / 16 mm 
7 pcs., TiN-coated 
Shank 8 / 10 / 16 mm 

Set cuţite de strunjire HM

Multipurpose turning tool set 

9-piese, în casetă de lemn
Tijă 12 mm 
9 pcs., in wooden case 
Shank 12 mm 

Set cuţite de strunjire HM

Multipurpose turning tool set 

7-piese, în casetă de lemn
Tijă 20 mm 
7 pcs., in wooden case 
Shank 20 mm 

Set bare alezoare, 3 buc. / 4 buc.

Boring bar set, 3 pcs. / 4 pcs.  

Tijă: 8 / 10 / 12 mm (3-piese) 
Tijă: 10 / 12 / 16 / 20 mm (4-piese) 
Shank: 8 / 10 / 12 mm (3 pcs.) 
Shank: 10 / 12 / 16 / 20 mm (4 pcs.)

Dispozitiv fixare

Knurling holder

Mărime tijă 12,7 x 12,7 x 112 mm
pentru utilizare la strunguri
Shaft size 12,7 x 12,7 x 112 mm
For use on lathes

Dispozitiv fixare

Adjusting knurling holder

cu inclinare si brat ajustabil
Lărgime deschidere 3 - 25 mm
With tilting and adjustable arm
Working capacity 3 - 25 mm

Dispozitiv fixare rotativ

Knurling holder, rotatable

Mărime tijă: 8 x 19 x 125 mm
3 perechi molete
Shaft size: 8 x 19 x 125 mm
3 pairs of knurls

Dispozitiv fixare

Adjusting knurling holder

Lărgime deschidere:
5 - 20 mm sau 1,6 - 56 mm
Working capacity:
5 - 20 mm or 1,6 - 56 mm

Accesorii

Echipament agent de răcire

Coolant pump

Ans. cu recipient (11 l)
şi furtun flexibil, 400 V
Compl. with tank (11 l) and flexible tube 
400 V

Dispozitiv universal agent de răcire

Universal coolant pump

Cu recipient din material plastic (10 l)
şi furtun flexibil, 230 V / 400 V
With plastic tank (10 l) and flexible tube
230 V / 400 V

Sabot maşină MS 80

Machine mount MS 80

Capacitate de încărcare: 500 kg
Diametru 80 mm
Capacity: 500 kg
Diameter 80 mm

Set bare alezoare, 3 buc. / 4 buc.

4 pcs. boring bar set

4-piese Set
Tijă; 10 / 12 / 16 / 20 mm
4 pcs. set
Shaft: 10 / 12 / 16 / 20 mm
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Lampă maşină LED 1

LED lamp 1

Lampă maşină LED 2

LED lamp 2

Lichid de racire universal

Universal coolant fluid

RK 12, canistră de 5

RK 12, 5 l canister

Tensiune: 230 V
Cu braţ flexibil şi magnet
Voltage: 230 V 
With flexible arm and magnet

Lampa cu lupa

Magnifier lamp

Tensiune: 230 V / 22 W

Voltage: 230 V / 22 W

Tensiune: 24 V sau 230 V cu transformator
cu braţ flexibil
Voltage: 24 V 
With flexible arm

Lampă maşină LED 4

LED lamp 4

Tensiune: 24 V

Voltage: 24 V 

Lampă maşină LED 4

LED lamp 4

Tensiune: 230 V
cu transformator
Voltage: 230 V 
With transformer

Accesorii

Capacitate de încărcare: 500/800/1000 kg
Diametru: 80 / 120 / 160 mm
Capacity: 500 / 800 / 1000 kg
Diameter: 80 / 120 / 160 mm

Sabot maşinăe NE 80 / 120 / 160

Machine mounts NE 80 / 120 / 160

Tija magnetica span

Magnetic chip collector

Pentru îndepărtarea ușoară a aschii
 
For easy removal of chips 

Lampă maşină LED 3

LED lamp 3

Lampă maşină LED 3-130

LED lamp 3-130

Tensiune: 24 V, diametru optional
90 sau 130 mm
Voltage: 24 V, diameter Opţiunely 
90 or 130 mm 

Tensiune: 230 V
cu transformator
Voltage: 230 V
With transformer
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Mecanism de siguranta PTO 01

Safety guard PTO 01

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 02

Safety guard PTO 02

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 03

Safety guard PTO 03

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 04

Schutzeinrichtung PTO 04

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 021

Safety guard PTO 021

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 22

Safety guard PTO 22

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta glisant PTO 20

Sliding safety guard PTO 20

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 12

Safety guard PTO 12

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta PTO 10

Safety guard PTO 10

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Mecanism de siguranta spate PTO 31

Rear safety guard PTO 31

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Etrieri de ancorare PAT 01

Roll-up safety guard PAT 01

Utilizate pentru strung
Diferite dimensiuni la cerere
Useable for turning lathes
Different sizes on request

Parghie de siguranta PLT 02

Safety lever PLT 02

Siguranta pârghie in sensul de rotație a 
axului principal
Double-movement universal device, for the 
insertion of chuck rotation

Accesorii
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• Lucrul fără oboseală datorită mânerului ergonomic
• Motor de antrenare cu putere ridicată de 1500 W, ideal pentru lucrări de serie
• Schimbarea discului fierăstrău mai simplă datorită blocării a axului
• Menghină cu prindere rapidă pivotabilă de la +30° până la -45°
• Pentru debitarea profilelor şi ţevilor din oţel, aluminiu, oţel aliat şi piatră
• Rezultate de debitare drepte datorită ghidajului stabil
•  Durată de viaţă funcţională crescută datorită transmisie  

cu dantură elicoidală şi carcasă de aluminiu

Masina de debitat si retezat  
Maşina de debitat şi polizat TSM 355 este adecvată excelent pentru debitarea rapidă a celor 
mai diverse materiale. Datorită greutăţii proprii scăzute această maşină este ideală pentru 
utilizarea mobilă pe şantiere şi în domeniul montajului.

Accesorii standard:
• Menghină cu prindere rapidă
• Disc de tăiere 355 mm
• Scule de operare

Ghidaj stabil pentru rezultate 
de debitare drepte

Inclusiv menghină cu prindere rapidă, 
pivotabilă de la +30° până la -45°

Inclusiv mâner de transportat, 
ideal pentru utilizare la montaj

TSM 355 
cu batiu 
opţionalDate tehnice TSM 355

Capacitate  tăiere ţeavă rotund 90° 115 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrată 90° 115 x 115 mm
Capacitate tăiere ţeavă dreptunghiulară 90° 70 x 230 mm
Capacitate tăiere ţeavă profile L 90° 137 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotundă 45° 90 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrată 45° 90 x 90 mm
Capacitate tăiere ţeavă profile L 45° 90 mm
Dimensiunea disc de taiere 355 mm
Turaţii 3000 rot/min
Putere  motor S1 100% 1,5 kW
Consum motor S6 40% 2,1 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunea  maşinii ( L x l x H) 300 x 550 x 630 mm
Greutate aprox. 18 kg
Nr.art. 04-1001

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de debitare 355 x 3 x 25,4 mm 48-1080
Batiu 56-1075
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Ferastrau circular de debitat  
Fierăstrăul circular de tăiere MKS 355 este aparatul de lucru ideal pentru utilizare pe 
şantiere şi la montaj. Acest model, în comparaţie cu fierăstraiele cu bandă uzuale, este 
de 2,5 ori mai rapid la tăiere şi deosebit de ecologic deoarece nu este necesară utilizarea 
de lichide de lubrifiere şi răcire.

Clapă opritor pivotabilă pentru tăieri 
oblice până la 45°

Uşor de transportat datorită 
mânerului ergonomic

Lucrul fără oboseală datorită 
mânerului ergonomic

• Motor de acţionare de performanţă ridicată de 2100 W, chiar şi la funcţionare de durată
•  Pentru tăierea fără bavuri a profilelor şi ţevilor din oţel, aluminiu, materiale  

de plastic şi oţel inoxidabile fără lichid de răcire
• Ecologic deoarece se renunţă la folosirea lichidelor de lubrifiere şi răcire
• Menghină cu prindere rapidă reglabilă pentru tăieri oblice între 45° - 90°
• Viteză de tăiere de 2,5 ori mai rapidă decât la fierăstraiele cu bandă comparabile
• Capota de protecţie disc fierăstrău conform standardului CE închide automat la rabatarea deschis
• Construcţie stabilă şi uşoară din aluminiu turnat sub presiune
• Ghidaj exact a pânzei fierăstrău

Accesorii standard:
• Menghină cu prindere rapidă
• Capotă de protecţie pânză fierăstrău
• Fără pânză fierăstrău
• Cheie de operare

Date tehnice MKS 355
Capacitate  tăiere ţeavă rotund 90° 110 mm
Capacitate  tăiere ţeavă plat 90° 150 x 90 mm
Capacitate  tăiere ţeavă pătrat 90° 110 x 110 mm
Capacitate  tăiere ţeavă rotund 45° 70 mm
Capacitate  tăiere ţeavă pătrat 45° 50 x 50 mm
Dimensiuni panza circulara 355 x 2,4 x 25,4 mm
Turaţii 1450 rot/min
Putere  motor S1 100% 2,1 kW
Consum motor S6 40% 2,4 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunea maşinii (L x l x H) 310 x 750 x 620 mm
Greutate aprox. 21 kg
Nr.art. 04-1009

Accesorii optionale: Nr.art.
Pânză fierăstrău HM 355 x 2,4 x 25,4 mm, Z 58 pentru oţel 48-1060
Pânză fierăstrău HM 355 x 2,4 x 25,4 mm, Z 80 pentru alu 48-1064
Batiu 56-1075
Aparat magnetic de ridicare a şpanului 51-1050

Pentru oțel, aluminiu, 
materiale neferoase, etc.

Ghidaj stabil braţ fierăstrău pentru rezultate  
de tăiere precise
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Reprezentare 
cu batiu opţional

Capota de protecţie 
disc fierăstrău conform 
standardului CE închide 
automat la rabatarea 
deschis

Fierăstrăul de montaj   
Fierăstrăul de montaj compact CS 225 cu greutate proprie scăzută şi cu gabaritul uşor 
de mânuit este aparatul de lucru ideal pentru şantiere şi lucrări de montaj.

•  Reductor stabil ce funcţionează în baie de ulei
•  Inclusiv pompă automată cu membrană agent de răcire cu filtru pentru agent de răcire
•  Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive, ...
•  Soclu de fontă cu recipient integrat de agent de răcire (volum: cca. 1,5 l)
•  Mâner de comandă ergonomic cu întrerupător de siguranţă
•  Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
•  Raport optim preţ-performanţă datorită posibilităţilor multiple de utilizare
•  Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional

Accesorii standard:
• Disc fierăstrău HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150
• Dispozitiv agent de răcire cu filtru
• Opritor piesă de prelucrat

Date tehnice CS 225
Dimensiuni panza circulara 225 x 32 mm
Turaţie 86 rot/min
Deschidere menghina max. 70 mm
Capacitate agent de răcire aprox. 1,5 l
Putere  motor S1 100% 1,1 kW
Consum motor S6 40% 1,5 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 570 x 650 x 720 mm
Greutate aprox. 33 kg
Nr.art. 04-1839

Capacitate de tăiere

90° 60 mm 60 x 60 mm 70 x 60 mm 45 mm 40 x 40 mm
45° stânga 60 mm 55 x 55 mm 70 x 55 mm 45 mm 40 x 40 mm

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc fierăstrău HSS 225 x 2,0 x 32 mm, Z 150 48-1036
Batiu deplasabil 56-1081
Aparat magnetic de ridicare a şpanului 51-1050
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Utilizabil pentru tăieri drepte şi 
oblice până la 45° stânga

Uşor de transportat datorită 
mânerului ergonomic

Cuprinde panza de 
ferastrau HSS

Raport optim 
preț-calitate
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Fierăstrăul circular de metal 
Fierăstrăul circular manual pentru metal CS 250 eco oferă utilizatorului care acordă atenţie 
costurilor, un raport convingător preţ-performanţă. Datorită variantei de execuţie robuste, a 
rezultatelor precise de tăiere şi a operării simple, acest model este ideal pentru meşteşugarii 
de hobby dar şi pentru utilizare pe şantiere şi la lucrări de montaj.

• Cap transmisie pentru tăieri oblice pivotabil la dreapta şi la stânga 45°
• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• Pentru tăierea oţelului, metalelor uşoare şi materialelor plastice
• Mâner profilat ergonomic cu buton de apăsare pentru tăiere fierăstrău fără oboseală
• Reductor cu zgomot redus ce funcţionează în baie de ulei
• Menghină de prindere dublă cu auto centrare, ghidată de 4 ori, precisă
• Dispozitivul de protecţie de siguranţă deschide automat la tăiere

Date tehnice CS 250 eco
Dimensiuni panza circulara 250 x 32 mm
Turaţie 64 rot/min
Deschidere menghina max. 110 mm
Înălţime de lucru 880 mm
Putere  motor S1 100% 0,75 kW
Consum motor S6 40% 1,1 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 825 x 700 x 1560 mm
Greutate aprox. 85 kg
Nr.art. 04-1838

NOU

Capacitate de tăiere

90° 50 mm 60 mm 60 x 60 mm 35 x 70 mm
45° 45 mm 60 mm 60 x 60 mm 35 x 70 mm

Accesorii standard:
• Dispozitiv agent de răcire cu filtru
• Batiu
• Opritor piesă de prelucrat
• Menghină cu auto centrare

Menghină cu prindere centrată cu bacuri 
de prindere reglabile longitudinal

Acoperirea de protecţie deschide automat 
la coborârea capului de transmisie.

Cap transmisie optim pentru tăieri oblice pivotabil (la dreapta / stânga 45°)

Inclusiv dispozitiv cu 
agent de răcire

În fabricaţie de serie 
cu batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc fierăstrău HSS, TiN, 250x2,5x32 mm, Z128 48-1037
Aparat magnetic de ridicare a şpanului 51-1050
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• Cap transmisie pentru tăieri oblice pivotabil la dreapta şi la stânga 45°
• Reductor ce funcţionează în baie de ulei
• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive, ...
• Dispozitivul de protecţie de siguranţă deschide automat la tăiere
• Soclu masiv de fontă cu recipient integrat de agent de răcire
•  Menghină dimensionată mare cu mâner stea şi pârghie de prindere rapidă -  

ideală pentru tăieri în serie
• Mâner de comandă ergonomic cu întrerupător de siguranţă
• Inclusiv pompă automată cu membrană agent de răcire cu filtru pentru agent de răcire
• Menghină masivă, cu auto centrare cu bacuri de prindere reglabile longitudinal

Fierăstrăul circular de metal 
Fierăstrăul circular de metal CS 250 având cap reductor pivotabil este maşina ideală 
pe şantier, pentru utilizări la montaj, în agricultură şi domeniul de hobby.

Accesorii standard:
• Dispozitiv agent de răcire cu filtru
• Batiu
• Opritor piesă de prelucrat
• Menghină cu pârghie deprindere rapidă

Menghină dimensionată mare cu mâner stea, 
pârghie de prindere rapidă şi bacuri de prindere 
speciale pentru tăieri precise şi fără bavuri

Cap transmisie pivotabil la dreapta şi la stânga 45°

Raport optim 
preț-calitate

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc fierăstrău HSS, TiN, 250x2,5x32 mm, Z128 (CS 250) 48-1037
Disc fierăstrău HSS, TiN, 315x2,5x32 mm, Z160 (CS 315 L) 48-1040
Disc fierăstrău HSS, TiN, 350x2,5x32 mm, Z160 (CS 350 L) 48-1044
Aparat magnetic de ridicare a şpanului 51-1050
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice CS 250
Dimensiuni panza circulara 250 x 32 mm
Turaţie 40 / 80 rot/min
Deschidere menghina max. 115 mm
Înălţime de lucru 850 mm
Putere  motor S1 100% 0,75 / 1,1 kW
Consum motor S6 40% 1,1 / 1,6 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 840 x 1150 x 1570 mm
Greutate aprox. 124 kg
Nr.art. 04-1841

Capacitate de tăiere

90° 60 mm 65 mm 65 x 65 mm 90 x 50 mm
45° 50 mm 50 mm 50 x 50 mm 55 x 50 mm

Viteza mica
 40/80 rpm
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Fierăstrăul circular de metal 
Fierăstrăul circular de metal CS-serie având cap reductor pivotabil este maşina 
ideală pe şantier, pentru utilizări la montaj, în agricultură şi domeniul de hobby.

Accesorii standard:
• Dispozitiv agent de răcire cu filtru
• Menghină cu pârghie deprindere rapidă
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu

• Menghină dublă cu opritor de material pentru tăieri oblice până la 45°
• Pentru tăierea oţelului, metalelor uşoare şi materialelor plastice
• Capota de protecţie disc fierăstrău conform standardului CE închide automat la rabatarea deschis
• Mâner de comandă ergonomic cu întrerupător de siguranţă 24 V
•  Rezultate de tăiere precise datorită menghinei speciale piesa de prelucrat este prinsă la stânga şi  

la dreapta discului fierăstrău
• Disc fierăstrău acoperit cu strat TiN în fabricaţie de serie
• Turaţi scăzută a discului fierăstrău, optimă pentru tăierea oţelului aliat
• Roţi dinţate durificate şi rectificate, ce funcţionează în baie de ulei
• Instalaţia de agent de răcire este montată în corpul maşinii cu economie de spaţiu

Menghină masivă, cu auto centrare cu bacuri de 
prindere reglabile longitudinal.

Cap transmisie optim pentru tăieri oblice 
pivotabil (la dreapta / stânga 45°)

Cuprinde panza de 
ferastrau HSS-TiN

Viteza mica
 18/36 rpm

Date tehnice CS 315 L CS 350 L
Diametru disc 315 x 32 mm 350 x 32 mm
Viteza de taiere fara trepte 18 / 36 rot/min 18 / 36 rot/min
Deschidere menghina max. 140 mm 145 mm
Înălţime de lucru 960 mm 960 mm
Putere  motor S1 100% 0,75 / 1,3 kW 0,75 / 1,3 kW
Consum motor S6 40% 1,1 / 1,8 kW 1,1 / 1,8 kW
Tensiune 400 V 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 550 x 1000 x 1860 mm 550 x 1000 x 1910 mm
Greutate aprox. 210 kg 215 kg
Nr.art. 04-1885 04-1887

Capacitate de tăiere CS 315 L

90° 55 mm 100 mm 95 x 95 mm 50 x 50 mm 140 x 85 mm 
60° 45 mm 100 mm 90 x 90 mm 40 x 40 mm 110 x 90 mm 
45° 45 mm 100 mm 90 x 90 mm 40 x 40 mm 100 x 90 mm

Capacitate de tăiere CS 350 L

90° 60 mm 110 mm 110 x 110 mm 60 x 60 mm 140 x 100 mm
60° 55 mm 110 mm 100 x 100 mm 45 x 45 mm 120 x 100 mm
45° 55 mm 105 mm 100 x 100 mm 45 x 45 mm 100 x 100 mm
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Fierăstrăul circular manual 
Fierăstrăul circular manual pentru metale CS 275 H şi CS 315 H cu cele 2 viteze ale sale de tăiere este 
adecvat în mod excepţional pentru tăierea fierăstrău a profilelor, ţecilor, materialelor masive din fier, oţel 
călit şi metalelor colorate. Datorită execuţiei sale robuste, a rezultatelor de tăiere precise şi a operării 
simple această maşină este indispensabilă în întreprinderile de prelucrarea metalelor.

• Cap transmisie pentru lucrări de fante, pivotabil la dreapta şi la stânga 90°
• Recipient pentru agent de răcire ce poate fi scos în afară integrat în batiul robust
• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• Dispozitivul de protecţie de siguranţă deschide automat la tăiere
• Menghină de prindere dublă cu auto centrare, ghidată de 4 ori, precisă
• Mâner profilat ergonomic cu buton de apăsare pentru tăiere fierăstrău fără oboseală
• Turaţia scăzută a discului fierăstrău (19 /38 rot/min), optimă pentru tăierea materialelor masive (CS 315 H)
• Reductor cu zgomot redus ce funcţionează în baie de ulei

Accesorii standard:
• Dispozitiv agent de răcire cu filtru
• Menghină cu auto centrare
• Batiu

Date tehnice CS 275 H CS 315 H
Diametru disc 275 x 40 mm 315 x 40 mm
Turaţie 48 / 96 rot/min 19 / 38 rot/min
Deschidere menghina max. 110 mm 150 mm
Înălţime de lucru 900 mm 920 mm
Putere  motor S1 100% 1,4 / 2,0 kW 0,75 / 1,5 kW
Consum motor S6 40% 2,0 / 2,8 kW 1,0 / 2,1 kW
Tensiune 400 V 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 460 x 840 x 1740 mm 530 x 1000 x 1740 mm
Greutate aprox. 175 kg 235 kg
Nr.art. 04-1890 04-1891

Capacitate de tăiere CS 275 H

90° 70 mm 70 mm 70 x 70 mm 70 x 70 mm 70 x 60 mm 70 x 60 mm 
45 ° 60 mm 60 mm 60 x 60 mm 60 x 60 mm 80 x 50 mm 70 x 50 mm 

Capacitate de tăiere CS 315 H

90° 80 mm 80 mm 80 x 80 mm 80 x 80 mm 90 x 80 mm 90 x 80 mm 
45 ° 70 mm 70 mm 70 x 70 mm 70 x 70 mm 80 x 70 mm 80 x 70 mm

Menghină cu prindere centrată 
cu bacuri de prindere reglabile 
longitudinal

Dispozitiv agent de răcire de 
mare putere, integrat în batiu 
cu economie de spaţiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc fierăstrău HSS, TiN, 275 x 2,5 x 40 mm, Z 140 48-1025
Disc fierăstrău HSS, TiN, 315 x 2,5 x 40 mm, Z 160 48-1026
Aparat magnetic de ridicare a şpanului 51-1050
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Viteza mica
 19/38 rpm

CS 315 H
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Capacitate de tăiere

90° 95 mm 95 mm 95 x 95 mm 95 x 95 mm 100 x 90 mm 100 x 90 mm
45° 95 mm 95 mm 75 x 75 mm 75 x 75 mm 100 x 75 mm 100 x 75 mm

Date tehnice CS 350 SA
Dimensiuni pânză circulara 350 x 40 mm
Turaţie 19 / 38 rot/min
Deschidere menghina max. 150 mm
Înălţime de lucru 930 mm
Putere  motor S1 100% 0,75 / 1,5 kW
Consum motor S6 40% 1,0 / 2,1 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 750 x 1100 x 1400 mm
Greutate aprox. 270 kg
Nr.art. 04-1892

• Menghină de prindere dublă cu auto centrare, ghidată de 4 ori, precisă
• Siguranţă optimă la tăiere datoritî capotei de protecţie ce se deschide automat
• Batiu greu maşină pregătit pentru montarea diverselor căi cu role
• Transmisie cu cuplaj cu fricţiune - împiedică ruperea discului fierăstrău
• Instalaţie agent de răcire de mare putere integrată în batiul maşinii
• Coborârea pneumatică a capului fierăstrău cu viteză reglabilă de amplasare şi retragere
•  2 viteze de tăiere - este adecvat în mod excepţional pentru tăierea fierăstrău a profilelor, 

ţevilor, materialelor masive din fier, oţel călit şi metalelor colorate

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc fierăstrău HSS, TiN, 350 x 2,5 x 40 mm, Z 160 48-1027
Aparat magnetic de ridicare a şpanului 51-1050
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Accesorii standard:
• Dispozitiv agent de răcire cu filtru
• Menghină pneumatică
• Pedală de picior
• Batiu

Menghina 
pneumatica

Mod de funcţionare regim semiautomat:
• Fixare pneumatică a menghinei
• Coborârea pneumatică a capului fierăstrău la tăietură
•  După încheierea tăierii - capul fierăstrău se  

deplasează în poziţia iniţială
• Deschiderea pneumatică a menghinei

Fierăstrăul circulat metale semiautomat 
Fierăstrăul circulat pentru metale semiautomat CS 350 SA a fost conceput 
special pentru tăierea fierăstrău economică a pieselor unice şi a seriilor mici. 
Astfel această maşină este adecvat special pentru întreprinderi cărora le este 
necesar un aparat fiabil pentru lucrările de tăiere fierăstrău cotidiene.

Menghină de prindere rapidă pneumatică 
pentru timpi scurţi de echipare

Cap transmisie pivotabil la dreapta 
şi la stânga 90°
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• Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat
• Ecologic deoarece se renunţă la folosirea lichidelor de lubrifiere şi răcire
• Raport optim preţ-performanţă datorită posibilităţilor multiple de utilizare
• Motor de antrenare de marea putere cu o bună curbă de reglare
• Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrăului poate fi pivotat
• Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional

Fierăstrăul cu bandă metalică 
Fierăstrăul cu bandă metalică EBS 85 B este excepţional adecvat pentru şantiere şi 
reparaţii datorită greutăţii proprii mici. Datorită reglării fără trepte a vitezei benzii 
această maşinăă este destinată atât pentru materiale cât şi pentru profile tubulare.

Date tehnice EBS 85 B
Capacitate  tăiere ţeavă rotund 90° 85 mm
Capacitate  tăiere ţeavă plat 90° 85 x 105 mm
Capacitate  tăiere ţeavă rotund 45° 70 mm
Capacitate  tăiere ţeavă plat 45° 55 x 70 mm
Dimensiune panza panglica 1325 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 30 - 80 m/min
Putere motor 1,0 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 700 x 320 x 430 mm
Greutate aprox. 19 kg
Nr.art. 04-1018

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Viteza benzii fără trepte
• Mâner ergonomic

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1206
Bandă fierăstrău HSS 1325 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ 47-1207
Bandă fierăstrău BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1208
Bandă fierăstrău BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 ZpZ 47-1209

Etrierul fierăstrăului cu dispozitiv 
de blocare pentru o mai bună 
manipulare în cazul utilizării 
mobile

Motor de antrenare de mare putere, 
cu regulator electronic de turaţie

Ghidarea benzii 
fierăstrău poate fi 
reglată la lăţimea
materialului
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• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier, materiale neferoase, lemn
• Adecvată ideal pentru utilizarea pe şantiere şi lucrări de montaj
• Greutate proprie scăzută, astfel fiind uşor transportabilă
• Viteza benzii reglabilă fără trepte de la 20 - 70 m/min
• Corpul maşinii şi etrierul fierăstrău din aluminiu turnat sub presiune de calitate înaltă
• Motor de acţionare puternic şi la încărcare de durată
• Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea roţii de acţionare din alu. de înaltă calitate
• Ghidaj bandă fierăstrău rezemat pe rulmenţi cu ajustare rapidă
• Pentru lucrări de serie opritor reglabil pentru piesa de prelucrat

Fierăstrăul cu bandă metalică 
Fierăstrăul mic cu bandă metalică EBS 100 B cu o tăiere oblică pe o latură. 
Viteza benzii reglată electronic face maşina utilizabilă pentru multe materiale.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Viteza benzii fără trepte

Rezultate de tăiere optime 
datorită vitezei de tăiere 
reglabilă fără trepte

Ghidarea benzii fierăstrău rezemată 
pe rulmenţi cu bile pentru adaptarea 
la lăţimea piesei de prelucrat 
garantează un rezultat optim 
al lucrului

Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un 
lucru raţional, ideal pentru tăieri în serie

Roata de acţionare din aluminiu de 
înaltă calitatea cu bandaj de cauciuc 

asigură o funcţionare silenţioasă

Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri oblice

Transmisie 
variabila

Date tehnice EBS 100 B
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 100 x 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 60 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 55 x 60 mm
Dimensiune bandă 1140 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 70 m/min 
Putere motor 1,5 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 550 x 340 x 400 mm
Greutate aprox. 16 kg
Nr.art. 04-1020

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1000
Bandă fierăstrău HSS 1140 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1001
Bandă fierăstrău BiFlex 1140 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1002P
Bandă fierăstrău BiFlex 1140 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1004
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Fierăstrăul cu bandă metalică 
Fierăstrăul bandă de metal EBS 100 C cu raportul său deosebit de atractiv 
preţ-performanţă este maşina ideală pentru meşteşugarii casnici dşi de hobby.

• Raport optim preţ-performanţă datorită posibilităţilor multiple de utilizare
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri oblice până la 45°
• Ideal pentru utilizarea pe şantiere datorită greutăţii proprii scăzute
• În fabricaţie de serie cu recipient integrat de colectare şpan
• Ghidaj banda ferastrau pe rulmenti cu bile
• Menghină cu prindere rapidă cuprinsă în completul de livrare

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Menghină cu prindere rapidă
• Mâner ergonomic
• Recipient de colectare şpan

Motor de acţionare de 
performanţă ridicată, chiar 
şi la funcţionare de durată

Rezultate de tăiere optime 
datorită ghidajului benzii 
fierăstrău rezemat pe 
lagăre cu bile

Inclusiv menghină de prindere rapidă 
şi recipient de colectare şpan

Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrăului poate 
fi pivotat până la 45°

Date tehnice EBS 100 C
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 100 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 65 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 60 x 100 mm
Dimensiune bandă 1470 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere, fara trepte 45 m/min
Putere motor S1 100% 0,37 kW
Consum motor S6 40% 0,55 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 700 x 320 x 420 mm
Greutate aprox. 26 kg
Nr.art. 04-1025

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1005
Bandă fierăstrău HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1006
Bandă fierăstrău BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1007P
Bandă fierăstrău BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1009
Batiu 56-1075
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Date tehnice EBS 100 S
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 100 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 65 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 60 x 100 mm
Dimensiune panzei  de  fierăstrău 1470 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere 45 m/min
Putere motor S1 100% 0,37 kW
Consum motor S6 40% 0,55 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 730 x 320 x 420 mm
Greutate aprox. 23 kg
Nr.art. 04-1040

• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier, materiale neferoase, lemn
• Greutate proprie scăzută, astfel fiind uşor transportabilă cu ajutorul mânerului
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Coborare automata a bratului cu ajustare in 3 puncte a presiunii acestuia
• Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
• Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile
• Inclusiv menghină cu prindere rapidă şi opritor piesă de prelucrat
• Calitate înaltă de prelucrare datorită carcasei din aluminiu turnat sub presiune

Fierăstrăul cu bandă metalică 
Fierăstrăul cu bandă mobil EBS 100 S este maşina ideală pentru utilizare la montaj pe şantiere. 
Sunt realizat tăieri precise datorită funcţionării echilibrate şi fără vibraţii.

Etrier fierăstrău reglabil pentru tăieri oblice

Presiunea de aşezare a etrierului 
fierăstrău reglabilă de 3 ori

În fabricaţi de serie echipat cu menghină 
cu prindere rapidă patentată

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Menghină cu prindere rapidă
• Deconectare automată de capăt
• Recipient de colectare şpan
•  Buton separat oprire de urgenţă  

conform CE

Raport optim 
preț-calitate

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1005
Bandă fierăstrău HSS 1470 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1006
Bandă fierăstrău BiFlex 1470 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1007P
Bandă fierăstrău BiFlex 1470 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1009
Batiu 56-1075
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Fierăstrăul cu bandă vario 
Ferastraul cu banda metalica din seria Vario, detine o capacitate de taiere de 
85,125 sau 150 mm. Datorita vitezei de taiere variabila si greutatii scazute, 
masina este ideala pentru ateliere de reparatii si santiere de lucru.

• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat
• Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrău poate fi pivotat până la 60°
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional
• Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile
• Corpul maşinii şi etrierul fierăstrău din aluminiu turnat sub presiune de calitate înaltă
• Sistemul electronic al motorului menţine viteza de tăiere constantă şi la încărcare, în cea mai mare măsură
• Funcţionare silenţioasă, cu vibraţii reduse pentru rezultate de tăiere optime
• Ecologic deoarece se renunţă la folosirea lichidelor de lubrifiere şi răcire
• Ideal pentru utilizarea pe şantiere datorită greutăţii proprii scăzute
• Motor de acţionare puternic şi la încărcare de durată

Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un 
lucru raţional, ideal pentru tăieri în serie

Etrier fierăstrău pivotabil pentru 
tăieri oblice până la 60°

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Mâner ergonomic
• Viteza benzii fără trepte

Motor de antrenare puternic, cu 
regulator electronic de turaţie  

Transmisie 
variabila

Date tehnice Vario 85 Vario 125 Vario 150
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 85 mm 125 mm 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 100 x 85 mm 130 x 125 mm 150 x 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 65 mm 95 mm 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 60 x 65 mm 95 x 95 mm 100 x 90 mm
Dimensiune panzei de fierăstrău 1325 x 13 x 0,65 mm 1440 x 13 x 0,65 mm 1735 x 13 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 30 - 72 m/min 30 - 80 m/min 30 - 80 m/min
Putere motor 0,85 kW 1,25 kW 2,0 kW
Tensiune 230 V 230 V 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 720 x 270 x 440 mm 730 x 310 x 390 mm 900 x 330 x 450 mm
Greutate aprox. 15 kg 21 kg 25 kg
Nr.art. 04-1065 04-1070 04-1075

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1206
Bandă fierăstrău BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1208
Bandă fierăstrău BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 ZpZ 47-1209
Bandă fierăstrău HSS 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1210
Bandă fierăstrău BiFlex 1440 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1212
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1200
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 Zpz 47-1201
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 ZpZ 47-1202
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 ZpZ 47-1203
Batiu 56-1080
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Fierăstrăul bandă de metal 
Fierăstrăul solid cu bandă metalică este echipat cu un etrier fierăstrău pivotabil prin care este 
facilitat un lucru cu economie de spaţiu. Antrenarea se realizează prin curea trapezoidală. Îşi 
găseşte domeniul de utilizare preponderent la utilizatorii profesionişti.

• Pentru tăierea profilelor cu gol central şi materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule, ...
• 3 viteze pentru rezultate optime de tăiere
• Cadru fierăstrău stabil şi prin aceasta funcţionare silenţioasă şi fără vibraţii
• Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrăului poate fi pivotat
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional
• În fabricaţie de serie cu batiu deplasabil
•  Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului benzii fierăstrău rezemat  

pe lagăre cu bile pentru rezultate precise de tăiere

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Menghină cu prindere rapidă
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu maşină deplasabil

În fabricaţie de serie menghină cu 
prindere rapidă şi opritor piesă 
de prelucrat

Pentru tăieri oblice etrierul 
fierăstrăului poate fi reglat 
până la 60°

Prin intermediul curelei 
trapezoidale viteza de 

tăiere poate fi schimbată 
repede şi simplu.  

Date tehnice EBS 150 B
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 150 x 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 125 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 150 x 125 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 70 mm
Înălţime de lucru 870 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 1735 x 12,7 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fara trepte 28 / 42 / 68  m/min
Putere motor S1 100% 0,37 kW
Consum motor S6 40% 0,55 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 950 x 400 x 1640 mm
Greutate aprox. 62 kg
Nr.art. 04-1054

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1200
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ 47-1201
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 ZpZ 47-1202
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 ZpZ 47-1203

Dispunere centrală a elementelor 
de comutare la etrierul fierăstrău

Ghidarea benzii fierăstrău 
poate fi reglată la lăţimea 
materialului

3 viteze pentru rezultate 
optime de tăiere
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Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ 47-1200
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ 47-1201
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 ZpZ 47-1202
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 ZpZ 47-1203
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice EBS 150 GC / EBS 150 BC
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 150 x 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 120 x 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 70 mm
Înălţime de lucru 845 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 1735 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere (EBS 150 GC) 34 m/min
Viteză de tăiereen (EBS 150 BC) 23 / 33 / 52 m/min
Putere motor S1 100% 0,55 kW
Consum motor S6 40% 0,75 kW
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1000 x 880 x 1550 mm
Greutate aprox. 92 kg / 98 kg
Nr.art. 04-1056 (EBS 150 GC)

04-1057 (EBS 150 BC)

Fierăstrăul cu bandă
Fierăstrăul cu bandă metalică EBS 150 GC şi  EBS 150 BC avantajos din punct de vedere al costurilor 
cu o echipare de bază cuprinzătoare (batiu, dispozitiv agent de răcire, bandă fierăstrău,...) este maşina 
ideală pentru utilizatorul sensibil la costuri. Etrierul fierăstrăului este pivotabil până la 60° şi astfel 
acest model facilitează un lucru cu economie de spaţiu la piesele de prelucrat lungi.

• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase, materiale plastice
• Etrier fierăstrău fără torsiune din fontă cenuşie garantează o precizie ridicată de tăiere
• Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile
• Raport optim preţ-performanţă, ideal pentru meşteşugari casnici pretenţioşi
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• În fabricaţie de serie echipat cu batiu şi dispozitiv agent de răcire

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire

Etrier fierăstrău pivotabil 
pentru tăieri oblice până la 60°

Dispozitivul de agent de răcire 
cuprins în completul de livrare

Cuprinde bază aparatului 
și dispozitivul de răcire

Prin intermediul curelei trapezoidale 
viteza de tăiere (23 / 33 / 52 m/min) 

poate fi schimbată  (EBS 150 BC)

Ajustarea simplă a menghinei prin intermediul 
pârghiei de prindere rapidă.

• Batiu
• Opritor piesă de prelucrat
• Întrerupător de protecţie motor
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• Menghină ajustabilă pentru tăieri oblice (90° până la 45°)
• Presiune de tăiere reglabilă pe respectivă piesa de prelucrare
• Utilizabilă şi vertical la tăierea tablelor
• 3 viteze reglabile prin curele trapezoidale
• Deconectare automată a benzii fierăstrău după încheierea tăierii
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional
• Etrierul fierăstrău din fontă cenuşie garantează o funcţionare fără vibraţii
• Mecanism de rulare şi etrier de transport pentru un mai simplu schimb al locului de amplasare
• Raport optim preţ-performanţă, ideal pentru meşteşugari

Fierăstrău cu bandă 
Fierăstrău cu bandă combi verificat de mii de ori pentru tăieri verticale şi orizontale. Datorită 
multitudinii de posibilităţi de utilizare şi a raportului preţ-performanţă deosebit de atractiv 
acest model este ideal pentru meşteşugarii casnici amatori şi specialişti.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Menghină cu prindere rapidă
• Opritor piesă de prelucrat
• Masă de aşezare
• Deconectare automată de capăt
• Batiu maşină deplasabil
• Buton separat Oprire de Urgenţă conform CE

Prin intermediul curelei trapezoidale viteza benzii 
poate fi schimbată repede şi simplu

Ghidaj bandă fierăstrău rezemat pe lagăre 
cu bile pentru tăieri precise

V-curea de acționare

Date tehnice EBS 115
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 100 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 76 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 76 x 115 mm
Înălţime de lucru 610 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 1638 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere 20 / 29 / 50 m/min
Putere motor S1 100% 0,37 kW
Consum motor S6 40% 0,55 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 895 x 400 x 950 mm
Greutate aprox. 62 kg
Nr.art. 04-1085 (230 V)

04-1090 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1010
Bandă fierăstrău HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1011
Bandă fierăstrău BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1012P
Bandă fierăstrău BiFlex 1638 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1014

Întrerupător de siguranţă cu declanşator la 
subtensiune cu buton separat de Oprire de 
urgenţă, deconectare automat de capăt după 
încheierea procesului de tăiere a fierăstrăului

Motor din fontă cenuşie de putere ridicată conform 
IP 54, livrabil la alegere pentru 230 V sau 400 V
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Ferastraie cu banda 
Fierăstrăul cu bandă metalică EBS 128 C convenabil la preţ cu domeniul de tăiere optim 
pentru meşteşugarul casnic specialist unifică puterea cu manipularea simplă.

• Posibilă tăiere dublă oblică (-45° până la +60°)
• Coborâre hidraulică, fără trepte a etrierului de tăiere cu fierăstrăul
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Fără torsiune, braţ fierăstrău dimensionat puternic
• 3 viteze reglabile prin curele trapezoidale
• Construcţie robustă ce determină o funcţionare lină şi fără vibraţii
• Reglarea tăieturii oblice se realizează prin etrierul fierăstrău
• Inclusiv menghină cu prindere rapidă cu opritor piesă de prelucrat

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Menghină cu prindere rapidă
• Opritor piesă de prelucrat
• Deconectare automată de capăt
• Batiu maşină deplasabil
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Buton separat Oprire de Urgenţă conform CE

Etrier fierăstrău pivotabil 
pentru tăieri duble oblice 

de la -45° până la +60°În fabricaţie de serie cu deconectare automată de 
capăt, întrerupător (pornit -oprit) conform IP 54

În fabricaţie de serie echipat cu 
cilindru hidraulic pentru coborârea 
de fineţe a etrierului fierăstrăului

Ghidare bandă fierăstrău 
rezemată pe rulmenţi cu bile, 
reglabilă la lăţimea piesei de 
prelucrare respective

Date tehnice EBS 128 C
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 125 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 100 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 95 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 95 x 76 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 50 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 60° 50 x 56 mm
Înălţime de lucru 730 mm
Dimensiune bandă  fierăstrău 1638 x 13 x 0,65 mm
Viteză de tăiere 23 / 34 / 54 m/min
Putere motor S1 100% 0,55 kW
Consum motor S6 40% 0,75 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1000 x 550 x 1100 mm
Greutate aprox. 68 kg
Nr.art. 04-1106 (230 V)

04-1107 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1010
Bandă fierăstrău HSS 1638 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1011
Bandă fierăstrău BiFlex 1638 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1012P
Bandă fierăstrău BiFlex 1638 x 13 x 0,6 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1014
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• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive, ...
• Menghină cu prindere rapidă reglabilă pentru tăieri oblice până la 45°
• Presiunea de aşezare a etrierului fierăstrău reglabilă prin intermediul supapei
• Deconectare automată a benzii fierăstrău după încheierea tăierii
• Inclusiv dispozitiv cu agent de răcire, plasat în corpul maşinii economisind loc.
• Ghidaj bandă fierăstrău dublu rezemat pe rulmenţi cu bile pentru o rulare optimă a benzii
• Funcţionare silenţioasă, cu vibraţii reduse pentru rezultate de tăiere optime
• Fără torsiune, braţ fierăstrău dimensionat puternic din fontă cenuşie
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional

Fierăstrăul cu bandă metalică 
Fierăstrăul cu bandă metalică EBS 181 de înaltă calitate prin construcţia sa stabilă 
împiedică devierea benzii fierăstrău şi garantează prin aceasta tăieri. Domeniul de 
utilizare al acestui model se găseşte în principal la utilizatorii cu percepţia costurilor.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Echipament agent de răcire
• Opritor piesă de prelucrat
• Menghină cu prindere rapidă
• Batiu maşină deplasabil
• Întrerupător de protecţie motor
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Buton separat Oprire de Urgenţă conform CE

Dispunere centrală a 
elementelor de comutare 

la etrierul fierăstrău

Cilindru hidraulic dimensionat mare 
pentru coborârea fără trepte a 
etrierului fierăstrăului

4 viteze pentru rezultate 
optime de tăiere

TOP-PREȚ

Date tehnice EBS 181
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 180 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 90 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 140 x 80 mm
Înălţime de lucru 550 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2360 x 20 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 21 / 34 / 46 / 56 m/min
Rezervor lichid de răcire 9 litri
Putere pompă lichid de răcire 25 W
Putere motor S1 100% 0,75 kW
Consum motor S6 40% 1,1 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1250 x 520 x 1000 mm
Greutate aprox. 130 kg
Nr.art. 04-1130

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1015
Bandă fierăstrău HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1016
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1017
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 ZpZ 47-1019
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1020
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Dispozitiv agent de răcire de mare putere, 
integrat în batiu cu economie de spaţiu
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Fierăstrăul cu bandă metalică 
Fierăstrăul cu bandă metalică EBS 181 G prin trasnmisi asa în 3 trepte dă posibilitatea 
unei reglă ri rapide şi simple a vitezei de tăiere şi este cel mai bine adecvat pentru 
meşteşugari casnici precum şi pentru şcoli şi ateliere şcoală.

• Pentru tăierea profilelor ci gol central şi materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule, ...
• Dispozitivul de agent de răcire şi tavă de şpan cuprinsă în completul de livrare
• Menghină pivotabilă pentru tăieri oblice (până la 45°)
• 3 viteze de tăiere selectabile comutabile prin intermediul transmisiei
• Etrier fierăstrău fără torsiune din fontă cenuşie garantează o precizie ridicată de tăiere
• Deconectare automată a benzii fierăstrău după încheierea tăierii
•  Transfer optim de forţă la discul rotor prin intermediul arborelui melcat călit şi  

rectificat şi roţii melcate din bronz

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Echipament agent de răcire
• Întrerupător de protecţie motor
• Menghină cu prindere rapidă
• Batiu maşină deplasabil
• Opritor piesă de prelucrat
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Buton separat Oprire de Urgenţă conform CE

Dispunere centrală a elementelor de 
comutare la etrierul fierăstrău

Menghină cu prindere rapidă cu 
opritor de material

În fabricaţie de serie cu cilindru hidraulic pentru 
coborârea fără trepte a etrierului fierăstrăului

Schimbare rapida 
de viteza

Viteza de actionare

Date tehnice EBS 181 G
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 180 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 90  mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 140 x 80 mm
Înălţime de lucru 560 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2360 x 20 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 31 / 50 / 60 m/min
Rezervor lichid de răcire 9 litri
Putere pompă lichid de răcire 25 W
Putere motor S1 100% 1,1 kW
Consum motor S6 40% 1,5 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1250 x 520 x 1000 mm
Greutate aprox. 136 kg
Nr.art. 04-1131

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1015
Bandă fierăstrău HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1016
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1017
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 ZpZ 47-1019
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1020
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Preț

Top

Ghidare bandă fierăstrău rezemată 
pe rulmenţi cu bile, reglabilă la 

lăţimea piesei de prelucrare respecti-
ve şi racordul 

agentului de răcire
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Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1015
Bandă fierăstrău HSS 2360 x 20 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1016
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1017
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 8/12 ZpZ 47-1019
Bandă fierăstrău BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1020
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice GBS 200 B / GBS 200 G
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 205 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 215 x 205 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° L/R 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45°  L/R 140 x 115 mm
Înălţime de lucru 820 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2360 x 20 x 0,9 mm
Viteză de tăiere (GBS 200 B) 24 / 41 / 61 / 82 m/min
Viteză de tăiere (GBS 200 G) 31 / 50 / 60 m/min
Rezervor lichid de răcire 13 litri
Putere pompă lichid de răcire 0,03 CP
Putere motor S1 100% 1,1 kW
Consum motor S6 40% 1,5 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1200 x 625 x 1240 mm
Greutate aprox. 190 kg / 194 kg
Nr.art. 04-1155 (GBS 200 B)

04-1156 (GBS 200 G)

Fierăstrăul cu bandă bimetalica
Fierăstrăul cu bandă cu tăiere dublă GBS 200 B şi GBS 200 G cu etrier fierăstrău pivotabil dă 
posibilitatea lucrului cu economie de spaţiu deoarece poziţia materialului nu trebuie modificată 
la tăierile oblice. Datorită domeniului de tăiere optim şi a celor 4 viteze reglabile de tăiere acest 
model este ideal pentru meşteşugari casnici specialişti.

• Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrăului poate fi pivotat până la ± 45°
• 4 viteze de tăiere pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat (GB 200 B)
• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase, material plastic, ...
• Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
• Presiunea de aşezare a etrierului fierăstrău reglabilă prin intermediul supapei
• Raport optim preţ-performanţă, ideal pentru meşteşugari casnici pretenţioşi
• Inclusiv dispozitiv cu agent de răcire, plasat în corpul maşinii economisind loc.
• 3 viteze de tăiere selectabile comutabile prin intermediul transmisiei (GBS 200 G)

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Echipament agent de răcire
• Întrerupător de protecţie motor
• Menghină
• Batiu maşină deplasabil
• Opritor piesă de prelucrat
• Deconectare automată de capăt
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Etrier de transport
• Buton separat Oprire de Urgenţă conform CE

Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri 
oblice de la -45° până la 45°

Dispunere centrală a elementelor 
de comutare la etrierul fierăstrău

Transmisie cu arbore melcat călit şi 
rectificat, roată melcată este din bronz
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NOU

Fierăstrăul bandă orizontal 
Fierăstrăul bandă orizontal MCB 210 eco avantajos din punct de vedere al costurilor cu o 
echipare de bază cuprinzătoare (batiu, dispozitiv agent de răcire, bandă fierăstrău,...) este 
maşina ideală pentru utilizatorul sensibil la costuri. Etrierul fierăstrăului este pivotabil până la 
60° şi astfel acest model facilitează un lucru cu economie de spaţiu la piesele de prelucrat lungi.

Date tehnice MCB 210 eco
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 170 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 140 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 125 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 100 x 125 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 60° 80 x 70 mm
Înălţime de lucru 890 mm
Dimensiune bandă  fierăstrău 2110 x 20 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 32,5 / 65 m/min
Putere pompă lichid de răcire 45 W
Putere motor S1 100% 0,75 / 0,95 kW
Consum motor S6 40% 1,1 / 1,4 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1250 x 650 x 1340 mm
Greutate aprox. 144 kg
Nr.art. 04-1162

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu blocare rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Motor cu protectie termica
• Deconectare automată de capăt

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2110 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ 47-1025
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Sistem de măsurare a lungimilor LS 2 pentru RB 7 - 2000 07-1467
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Etrier fierăstrău pivotabil 
pentru tăieri oblice până la 60°

Dispozitivul de agent de răcire 
cuprins în completul de livrare

Menghina masivă din fontă cenuşie este 
echipată cu o blocare rapidă - optimă 
pentru lucrări în serie

Raport optim 
preț-calitate

• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase, materiale plastice
• Etrier fierăstrău fără torsiune din fontă cenuşie garantează o precizie ridicată de tăiere
• Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile
• Raport optim preţ-performanţă, ideal pentru meşteşugari casnici pretenţioşi
• Inclusiv opritor piesă de prelucrare pentru un lucru raţional
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• În fabricaţie de serie echipat cu batiu şi dispozitiv agent de răcire
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Fierăstrăul bandă orizontal 
Modelul MCB 270 este un fierăstrău precis cu bandă orizontal pentru utilizare universală. 
Caracteristicile acestei maşini sunt cilindrul hidraulic pentru a coborâre de fineţe a etrierului 
fierăstrăului precum şi dispozitivul integrat al agentului de răcire.

Date tehnice MCB 270 eco
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 225 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 180 x 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 265 x 120 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 100 x 100 mm
Înălţime de lucru 920 mm
Dimensiune bandă  fierăstrău 2450 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 37,5 / 75 m/min
Putere pompă lichid de răcire 45 W
Putere motor S1 100% 1,1 / 1,5 kW
Consum motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1200 x 710 x 1490 mm
Greutate aprox. 219 kg
Nr.art. 04-1164

• Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrăului poate fi pivotat până la 60°
• Fără torsiune, braţ fierăstrău dimensionat puternic din fontă cenuşie
• 2 viteze ale benzii fierăstrău pentru rezultate optime de tăiere
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu blocare rapidă
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Construcţie robustă ce determină o funcţionare lină şi fără vibraţii
• Coborâre reglabilă fără trepte prin cilindrul hidraulic de coborâre

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2450 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ 47-1030
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 buc.) 07-1465
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10 - 3000 (pentru auto-asamblare) 07-1468XL
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

NOU

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu blocare rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Motor cu protectie termica
• Deconectare automată de capăt

Motor din fontă cenuşie de putere 
ridicată conform IP 54

Cilindru hidraulic pentru coborârea 
fără trepte a etrierului fierăstrăului

Rezultate de tăiere optime datorită ghidajului 
benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile 
pentru rezultate precise de tăiere

Cuprinde bază aparatului 
și dispozitivul de răcire

Schimbare rapida 
de viteza
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• Pentru tăierea profilelor cu gol central şi materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule, ...
• Fără torsiune, braţ fierăstrău dimensionat puternic din fontă cenuşie
• 2 viteze ale benzii fierăstrău (35 / 70 m/min) pentru rezultate optime de tăiere
• Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de aşezare a etrierului fierăstrău
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)
• Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu opritor piesă de prelucrat, ideală pentru tăieri în serie
•  Ghidare bandă fierăstrău cu reglare rapidă pentru adaptarea la lăţimea piesei de prelucrat  

garantează un rezultat optim al lucrului
• Construcţie robustă ce determină o funcţionare lină şi fără vibraţii

Fierăstrăul cu bandă cu 
tăiere dublă oblică

Menghină cu prindere rapidă 
deplasabilă pentru tăiere dublă 
oblică 

Date tehnice MCB 320 eco
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 240 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 225 x 225 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 310 x 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 180 x 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 140 x 140 mm
Înălţime de lucru 950 mm
Dimensiune bandă  fierăstrău 2680 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 35 / 70 m/min
Putere pompă lichid de răcire 45 W
Putere motor S1 100% 1,1 / 1,5 kW
Consum motor S6 40% 1,5 / 2,2 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1550 x 870 x 1490 mm
Greutate aprox. 313 kg
Nr.art. 04-1166

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ 47-1033
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Ghidajului benzii fierăstrău rezemat 
pe lagăre cu bile şi perii de şpan 
pentru rezultate optime ale tăierii

Cutia de conexiuni montată 
vizibil la partea frontală a 
maşinii dă posibilitatea 
unui lucru confortabil

Pentru tăieri oblice etrierul 
fierăstrăului poate fi pivotat 
de la 90° până la 60°

Inclusiv opritor piesă de prelucrare 
pentru un lucru raţional, ideal 
pentru tăieri în serie

Cilindru hidraulic dimensionat mare 
pentru coborârea fără trepte a 
etrierului fierăstrăului

Precizie înaltă de tăiere datorită 
etrierului fierăstrău robust din 
fontă cenuşie.

Mâner ergonomic, reglarea 
tensionării plăcii are loc prin 
intermediul roţii de mână.
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Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu blocare rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt
• Control automat al ruperii benzii

Modul automat 
sau manual

Fierăstrăul bandă cu tăiere dublă oblică compact MCB 320 eco cu 
etrier fierăstrău pivotabil dă posibilitatea lucrului cu economie de 
spaţiu deoarece poziţia materialului nu trebuie modificată la tăierile 
oblice. Caracteristicile acestei maşini sunt dispozitivul de conversie 
la funcţionare manuală, menghina translatabilă cu blocare rapidă 
precum şi controlul automat al ruperii benzii.
 

NOU

Dispozitiv agent de răcire de mare 
putere, integrat în batiu cu economie 
de spaţiu

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură
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• VViteză de tăiere reglabilă fără trepte pentru rezultate de tăiere optime
• În fabricaţie de serie menghină cu prindere rapidă şi opritor piesă de prelucrat
• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• În fabricaţie de serie echipat cu batiu şi dispozitiv agent de răcire
• Ghidaj în 3 puncte bandă fierăstrău rezemat pe rulmenţi - fără deviere a benzii fierăstrău
•  Etrierul fierăstrăului este pivotabil (până la 60°) pentru tăieri oblice şi astfel acest  

model facilitează un lucru cu economie de spaţiu la piesele de prelucrat lungi
• Fără torsiune, etrier fierăstrău dimensionat puternic

Fierăstrăul bandă orizontal 
Fierăstrăul bandă orizontal compact HBS 150 Z este echipat din fabricaţie de 
serie cu o viteză de tăiere reglabilă fără trepte precum şi un dispozitiv de 
agent de răcire. Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri oblice până la 60°.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Menghină cu prindere rapidă 
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Echipament agent de răcire
• Întrerupător de protecţie motor

Pompă agent de răcire de putere 
mare cuprinsă în completul 

de livrare  

Viteză de tăiere variabilă pentru adaptarea 
optimă la piesa de prelucrat, pupitrul de 
operare uşor de utilizat

Ajustarea simplă a menghinei prin intermediul pârghiei de prindere 
rapidă.  

Transmisie 
variabila

Date tehnice HBS 150 Z
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 145 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 90 x 150 mm
Capacitate tăiere rotund 60° 70 mm
Înălţime de lucru 890 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 1735 x 13 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 65 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor 0,37 kW 
Tensiune 230 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1000 x 510 x 1520 mm
Greutate aprox. 100 kg
Nr.art. 04-1689

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 mm - 14 ZpZ 47-1200
Bandă fierăstrău HSS 1735 x 13 x 0,65 mm - 8 ZpZ 47-1201
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 mm - 14 ZpZ 47-1202
Bandă fierăstrău BiFlex 1735 x 13 x 0,9 mm - 8 ZpZ 47-1203
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

NOU
Acum cu cilindru 

hidraulic de coborâre
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Fierăstrăul bandă  
Fierăstrăul cu bandă orizontal cu etrier fierăstrău pivotabil dă posibilitatea unui lucru 
cu economie de spaţiu, coborârea de fineţe se realizează printr-un cilindru hidraulic. 
Acest fierăstrău cu bandă de înaltă calitate îşi găseşte domeniul de utilizare 
preponderent la utilizatorii profesionişti.

• Coborâre reglabilă fără trepte prin cilindrul hidraulic cu supapă reglabilă
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu blocare rapidă şi opritor pentru piesa de prelucrat
• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat (HBS 210 Vario)
• Pentru tăierea profilelor cu gol central şi materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule, ...
• Viteză de tăiere selectabilă confortabil printr-un motor în 2 trepte (HBS 210)
• Cadrul ferastraului stabil, asigura o functionare silentioasa fara vibratii
• Reglare optimă a tensionării benzii prin intermediul manometrului
• Ghidajul benzii pe rulmenti cu bile, pentru preizie marita
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Manometru pentru tensionare bandă
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt 
• Menghină cu blocare rapidă
•  Filtru CEM conform  

standard CE (230 V)
•  Echipament agent  

de răcire
•  Opritor piesă  

de prelucrat
• Batiu

Menghină dimensionată mare cu pârghie de prindere rapidă - 
ideală pentru tăieri în serie

Reglare optimă a tensionării 
benzii prin intermediul 
manometrului

Cilindru hidraulic pentru coborârea 
fără trepte a etrierului fierăstrăului

Toate elementele de comutare sunt 
montate direct la etrierul 

fierăstrăului, astfel 
asigurându-se o 
operare simplă  

Date tehnice HBS 210 HBS 210 Vario
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 170 mm 170 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 140 x 210 mm 140 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 125 mm 125 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 100 x 125 mm 100 x 125 mm
Înălţime de lucru 890 mm 890 mm
Dimensiune bandă 2080 x 20 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 40 / 80 m/min 20 - 90 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W 100 W
Putere motor 0,56 / 0,75 kW 0,75 kW
Tensiune 400 V 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1250 x 540 x 1600 mm
Greutate aprox. 157 kg 157 kg
Nr.art. 04-1690 04-1691 (230 V)

04-1692 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2080 x 20 x 0,9 mm / Vario 47-1345
Mecanism de rulare 07-1531
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Sistem de măsurare a lungimilor LS 2 pentru RB 7 - 2000 07-1467
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase
• Pentru tăieri oblice etrierul fierăstrăului poate fi pivotat până la 60°
• Coborâre reglabilă fără trepte prin cilindrul hidraulic de coborâre
• Fără torsiune, braţ fierăstrău dimensionat puternic din fontă cenuşie
• 2 viteze ale benzii fierăstrău pentru rezultate optime de tăiere (HBS 275 / 400 V)
• Construcţie robustă ce determină o funcţionare lină şi fără vibraţii
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu blocare rapidă
• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat (HBS 275 Vario)
•  Ghidarea benzii fierăstrău rezemată pe rulmenţi cu bile pentru adaptarea  

la lăţimea piesei de prelucrat garantează un rezultat optim al lucrului

Fierăstrăul bandă orizontal 
Modelul HBS 275 este un fierăstrău cu bandă orizontal precis pentru utilizare 
universală. Caracteristicile acestei maşini sunt cilindrul hidraulic pentru a 
coborâre de fineţe a etrierului fierăstrăului precum şi un manometru pentru 
indicarea tensiunii benzii.

Elementele de comutare sunt 
montate vizibile în panoul electric

Manometrul din fabricaţia de serie dă posibilitatea 
unui reglaj optim al tensionării pânzei de fierăstrău

Pentru tăieri oblice etrierul 
fierăstrăului poate fi pivotat 

de la 90° până la 60°

Preț

Top

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Date tehnice HBS 275 
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 225 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 100 x 100 mm
Înălţime de lucru 910 mm
Dimensiune bandă  fierăstrău 2480 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 230 V 72 m/min
Viteză de tăiere 400 V 45 / 90 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,1 kW 
Consum motor S6 40% 1,5 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1430 x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 190 kg
Nr.art. 04-1696 (230 V)

04-1695 (400 V)

Accesorii optionale HBS 275 / HBS 275 Vario: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1032
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 buc.) 07-1465
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10 - 3000 (pentru auto-asamblare) 07-1468XL
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Mecanism de rulare 07-1531
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Fierăstrăul bandă 
Fierăstrăul cu bandă orizontală HBS 275 Vario este echipat în fabricaţie de serie 
cu o viteză de tăiere variabilă, prin aceasta fiind dată posibilitatea adaptării optime 
la cele mai diferite materiale. Suplimentar este cuprins în completul de livrare un 
manometru pentru tensiunea benzii.

Accesorii standard 
HBS 275 und HBS 275 Vario:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu blocare rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt 
• Filtru CEM conform standard CE (HBS 275 Vario - 230 V)

În fabricaţie de serie echipat cu cilindru 
hidraulic pentru coborârea de fineţe a 
etrierului fierăstrăului

Menghina masivă din fontă cenuşie este echipată cu o blocare 
rapidă - optimă pentru lucrări în serie

NOU!!!
intaritor cadru ferasraului 

Calitate 
aprobata

Transmisie 
variabila

Date tehnice HBS 275 Vario
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 225 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 100 x 100 mm
Înălţime de lucru 910 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2480 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 45 - 90 m/min (230 V)

20 - 90 m/min (400 V)
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,1 kW (230 V)

1,5 kW (400 V)
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1430 x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 200 kg
Nr.art. 04-1697 (230 V)

04-1697A (400 V)
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Date tehnice HBS 275 PRO
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 225 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 100 x 100 mm
Înălţime de lucru 910 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2480 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 45 / 90 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,1 kW
Consum motor S6 40% 1,5 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1430 x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 180 kg
Nr.art. 04-1705

Fierăstrăul bandă 
Modelul HBS 275 PRO este un fierăstrău bandă orizontal precis pentru utilizare 
universală. Caracteristicile acestei maşini sunt ghidajul benzii fierăstrăului cu 
elemente ataşare din metal dur şi dispozitivul agent de răcire.

• Ghidajul benzii fierăstrău prin sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu elementele ataşabile de metal dur
• Fierăstraie bandă profesionale pentru utilizare universală în ateliere, lăcătuşerii,....
• Pentru tăierea profilelor cu gol central şi materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule, ...
• Fără torsiune, etrier fierăstrău dimensionat puternic din fontă cu grafit globular
• Reglare simplă a vitezei de tăiere variabile (HBS 275 Vario PRO)
• Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de aşezare a etrierului fierăstrău
• 2 viteze ale benzii fierăstrău pentru rezultate optime de tăiere (HBS 275 PRO)
• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
•   Ghidare bandă fierăstrău cu reglare rapidă pentru adaptarea la lăţimea piesei  

de prelucrat garantează un rezultat optim al lucrului

Accesorii optionale HBS 275 PRO / Vario PRO: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1032
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10 - 3000 (pentru auto-asamblare) 07-1468XL
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

În fabricaţie de serie cu cilindru 
hidraulic pentru coborârea fără 
trepte a etrierului fierăstrăului

Pompă agent de răcire de putere 
mare cuprinsă în completul de 
livrare

Cutia de conexiuni montată 
vizibil la partea frontală a 

maşinii dă posibilitatea 
unui lucru confortabil

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură

• 
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Date tehnice HBS 275 Vario PRO
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 225 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 200 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 245 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 60° 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 100 x 100 mm
Înălţime de lucru 910 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2480 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 90 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,5 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1430 x 720 x 1700 mm
Greutate aprox. 185 kg
Nr.art. 04-1706 (230 V)

04-1706A (400 V)

Fierăstrăul bandă 
Fierăstrăul cu bandă orizontală HBS 275 Vario PRO este echipat în fabricaţie de serie 
cu o viteză de tăiere variabilă, prin aceasta fiind dată posibilitatea adaptării optime la 
cele mai diferite materiale. În plus acest model este echipat cu un ghidaj bandă fierăstrău 
cu elemente ataşate de metale dure.

Accesorii standard 
HBS 275 PRO / 275 Vario PRO:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu blocare rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt 
• Ghidaj bandă fierăstrău cu elemente ataşate de metal dur
• Filtru CEM conform standard CE (HBS 275 Vario PRO - 230 V)

Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri 
oblice de la 90° până la 60°

Elementele ataşate role-metal dur asigură o 
ghidare ideală a benzii fierăstrăului şi garantează 
astfel rezultate de tăiere optime

Transmisie 
variabila

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Design modern
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• Braţ fierăstrău fără torsiune, dimensionat puternic din fontă cu grafit globular
• 2 viteze ale benzii fierăstrău (45 / 90 m/min) pentru rezultate optime de tăiere
• Pentru o rulare optimă a benzii ghidaj bandă fierăstrău cu ghidaje role şi plăcuţe din metal dur
• Construcţie robustă ce determină o funcţionare lină şi fără vibraţii
• Coborâre reglabilă fără trepte prin cilindrul hidraulic
• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu opritor piesă de prelucrat, ideală pentru tăieri în serie
• În fabricaţie de serie cu batiu şi dispozitiv agent de răcire
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)
• Inclusiv manometrul pentru controlul tensiunii optime a benzii

Fierăstrăul cu bandă cu tăiere 
dublă oblică

Menghină dimensionată mare cu pârghie de prindere rapidă şi consolă de material - 
ideală pentru tăieri în serie

Ghidarea benzii fierăstrău rezemată pe 
rulmenţi cu bile pentru adaptarea la 
lăţimea piesei de prelucrat garantează 
un rezultat optim al lucrului

Menghină cu blocare rapidă deplasabilă pentru tăiere dublă oblică Operarea simplă a 
elementelor de 
comutare panoul electric

Coborâre continuă a 
cadrului ferăstrăului prin 
supapa de regularizare

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Date tehnice MBS 280 DG / MBS 280 DG-V
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 225 mm / 200 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 245 x 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 130 mm / 130 x 130 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 140 x 100 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 150 mm / 150 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 145 x 215 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 90 mm / 90 x 90 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 60° R 90 x 110 mm
Înălţime de lucru 950 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2480 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere (MBS 280 DG) 45 / 90 m/min
Viteză de tăiere (MBS 280 DG-V) 20 – 90 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,1 kW
Consum motor S6 40% 1,5 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1750 x 1110 x 1900 mm
Greutate aprox. 295 kg
Nr.art. 04-1698 (MBS 280 DG)

04-1702 (MBS 280 DG-V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1032
Mecanism de rulare 07-1530
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Modelul MBS 280 DG este un fierăstrău bandă orizontal precis pentru utilizarea universală. 
Caracteristicile acestei maşini etrierul pivotabil al fierăstrăului pentru tăieri oblice duble de 
la -45° până la +60°precum şi cilindrul hidraulic pentru coborârea de fineţe prin intermediul 
supapei de reglare. Suplimentar acest model MBS 280 DG-V 
dispune de o reglare fără trepte a vitezei de tăiere.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
•  Ghidaj bandă fierăstrău cu elemente  

ataşate de metal dur
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt

Reglare optimă a tensionării benzii 
prin intermediul manometrului

TOP-Preț!

Modelul DG-V dispune
de reglare a  vitezei fara trepte

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură
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• Fierăstraie bandă profesionale pentru utilizare universală în ateliere, lăcătuşerii,....
• Pentru tăierea profilelor cu gol central şi materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule, ...
• Fără torsiune, etrier fierăstrău dimensionat puternic din fontă cu grafit globular
• 2 viteze de tăiere pentru rezultate optime de tăiere la cele mai variate materiale
• Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de aşezare a etrierului fierăstrău
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)
• Funcţionare silenţioasă, fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu blocare rapidă
•  Ghidare bandă fierăstrău cu reglare rapidă pentru adaptarea la lăţimea  

piesei de prelucrat garantează un rezultat optim al lucrului

Fierăstrăul cu bandă cu tăiere 
dublă oblică

Menghină cu prindere rapidă 
deplasabilă pentru tăiere 
dublă oblică

Arc de tracţiune cu pârghie de reglare 
pentru conversia la regimul de 

funcţionare manual

Reprezentare cu cale cu role 
ideal pentru prelucrarea 

pieselor de prelucrat lungi

Date tehnice MBS 300 DG PRO/ DG-V PRO
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 255 mm / 210 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 310 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 220 mm / 210 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 220 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 230 mm / 200 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 230 x 200 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 135 mm / 135 x 135 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 60° R 135 x 135 mm
Înălţime de lucru 930 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2750 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere (MBS 300 DG PRO) 35 / 70 m/min
Viteză de tăiere (MBS 300 DG-V PRO) 20 – 80 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,5 kW
Consum motor S6 40% 2,2 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2000 x 1250 x 1900 mm
Greutate aprox. 350 kg
Nr.art. 04-1707 (MBS 300 DG PRO)

04-1708 (MBS 300 DG-V PRO)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1034
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile 
şi perii de şpan pentru rezultate optime ale tăierii
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Fierăstrăul compact cu bandă cu dublă tăiere oblică MBS 300 DG PRO este echipat în fabricaţie de serie cu un 
dispozitiv de conversie la funcţionare în regim de tăiere manual. Alte caracteristici ale acestui model sunt menghina 
deplasabilă cu blocare rapidă, manometrul pentru tensionare benzii precum şi reglarea presiunii de aşezare a 
etrierului fierăstrău prin intermediul supapei 
de reglare la partea frontală a maşinii. Modell 
MBS 300 DG-V PRO Supli-mentar acest model 
dispune de o viteză de tăiere variabilă pentru 
adaptarea optimă la piesa de prelucrat.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
•  Ghidaj bandă fierăstrău cu elemente  

ataşate de metal dur
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt

Controlul tensiunii benzii fierăstrău 
prin intermediul manometrului

Reglarea confortabilă a vitezei de 
coborâre prin intermediul supapei 
de reglare

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Modul automat 
sau manual

Modelul DG-V PRO dispune de 
reglare a  vitezei fara trepte

Serial cu suport pe role pentru 
susţinerea pieselor de lucru
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Fierăstrăul cu bandă cu 
tăiere dublă oblică

•  Fanta fierăstrăului în discul rotativ se mişcă antrenată la pivotarea etrierului  
fierăstrău, avantaj: masa de aşezare nu este tăiată la tăierea oricărui unghi dorit

•  Menghină cu prindere rapidă deplasabilă pentru tăiere dublă oblică.
•  Ghidajul benzii fierăstrăului cu elemente ataşare din metal dur şi dispozitivul agent de răcire integrat
•  Menghină dimensionată mare cu pârghie de prindere rapidă şi consolă de material - ideală pentru tăieri în serie
•  Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
•  Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase
•  Fără torsiune, braţ fierăstrău dimensionat puternic din fontă cenuşie
•  Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
•  Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat
•  Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2750 x 27 x 0,9 mm, Vario 6/10 ZpZ 47-1034
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role RB 13 - 4000 07-1464XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A  incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A  incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A  incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 buc.) 07-1465
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Date tehnice MBS 315 DG-VR PRO
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 255 mm / 230 x 230 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 315 x 230 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 195 mm / 190 x 190 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 195 x 230 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 180 mm / 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 160 x 160 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 115 mm / 115 x 115 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 60° R 115 x 160 mm
Înălţime de lucru 985 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2750 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 80 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,5 kW
Consum motor S6 40% 2,2 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2000 x 1300 x 1900 mm
Greutate aprox. 390 kg
Nr.art. 04-1709

Manometrul din fabricaţia 
de serie dă posibilitatea unui 
reglaj optim al tensionării 
benzii fierăstrău

În fabricaţi de serie cu pompă de 
mare putere pentru agent de răcire

Modul automat 
sau manual

Arc de tracţiune cu pârghie de reglare pentru 
conversia la regimul de funcţionare manual
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Fierăstrăul cu abndă cu dublă tăiere oblică MBS 315 DG-VR PRO 
are avantajul că menghina rotativă se mişcă simultan, împreună 
cu etrierul fierăstrău. Viteaz de tăiere fără trepte, conversia de 
la regimul de funcţionare automat la cel manual precum şi 
indicatorul tensiunii benzii prin intermediul manometrului 
sunt alte argumente care fac interesantă această maşinii 
pentru orice utilizator profesionist.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Menghină cu prindere rapidă
• Manometru pentru tensionare bandă
•  Ghidaj bandă fierăstrău cu elemente  

ataşate de metal dur
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt

Fanta fierăstrăului în discul 
rotativ se mişcă simultan 

cu etrierul fierăstrău

Comutator rotativ pentru viteza de tăiere fără 
trepte şi supapa de reglare epntru presiunea de 
aşezare la tabloul de operare montat ergonomic

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Viteza de taiere 
continuua

Masă rotativă incluzivă

Ideal pentru tăierea 
tuturor unghiurilor 
între + 60 ° și -45 °, 
fara a taia masa de 

sprijin

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură
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• Fierăstrău bandă profesională pentru lăcătuşerie, construcţie de maşini, modelărie, ...
• Braţ fierăstrău fără torsiune, dimensionat puternic din fontă cu grafit globular
• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat (20 - 80 m/min)
•  Fanta fierăstrăului în discul rotativ se mişcă antrenată la pivotarea etrierului fierăstrău, avantaj:  

masa de aşezare nu este tăiată la tăierea oricărui unghi dorit.
• Pentru o rulare optimă a benzii ghidaj bandă fierăstrău cu ghidaje role şi plăcuţe din metal dur
• Construcţie robustă ce determină o funcţionare lină şi fără vibraţii
• Coborâre reglabilă fără trepte prin cilindrul hidraulic
• Transmisie cu arbore melcat călit şi rectificat şi roată melcată din bronz
• Menghină robustă din fontă cenuşie cu opritor piesă de prelucrat, ideală pentru tăieri în serie
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)

Fierăstrăul cu bandă 
cu tăiere dublă oblică

Manometrul din fabricaţia de serie dă 
posibilitatea unui reglaj optim al tensionării 
pânzei de fierăstrău

Ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile 
şi perii de şpan pentru rezultate optime ale tăierii

Operarea simplă a elementelor de comutare 
panoul electric

În fabricaţie de serie cu cilindru 
hidraulic pentru coborârea de 
fineţe a etrierului fierăstrăului

Fanta fierăstrăului în discul rotativ se 
mişcă simultan cu etrierul fierăstrău

Pompă agent de răcire de putere mare 
cuprinsă în completul de livrare

Date tehnice MBS 350 DG-VR PRO
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 350 x 240 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 230 mm / 210 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 230 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 200 mm / 170 x 170 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 200 x 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 140 mm / 140 x 140 mm
Înălţime de lucru 975 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2925 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiereen 20 - 80 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,9 kW
Consum motor S6 40% 2,8 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2000 x 1300 x 2000 mm
Greutate aprox. 550 kg
Nr.art. 04-1711

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1037
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

Masă rotativă incluzivă

Ideal pentru tăierea 
tuturor unghiurilor 
între + 60 ° și -45 °, 
fara a taia masa de 

sprijin
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Modelul MBS 350 DG-VR PRO este un fierăstrău bandă orizontal precis pentru 
utilizare universală. Caracteristicile acestei maşini sunt etrierul fierăstrăun 
pivotabil pentru tăierile duble oblice de la -45° până la +60°, menghina 
rotativă precum şi viteza de tăiere fără trepte.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
•  Ghidaj bandă fierăstrău cu  

elemente ataşate de metal dur
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Viteza de tăiere 
continuua 

20 - 80 m / min

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură
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• Rentabilitatea ridicată prin mod de funcţionare semiautomat
• Regim de tăiere fierăstrău la alegere manual sau semiautomat
• Două viteze de bandă comutabile (36 / 72 m/min) (MBS 350 DGA)
• VMenghină deplasabilă, strângerea se realizează manual sau hidraulic
• Domeniul de pivotare a etrierului fierăstrăului (-45° la +60°) lizibil la scala gradată
• Fierăstrău bandă profesional cu un raport bun preţ-performanţă
• Funcţionarea lină şi fără vibraţii garantează o precizie ridicată de tăiere
• Transfer optim de forţă la discul rotor prin intermediul arborelui melcat călit şi rectificat şi roţii melcate din bronz
• Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de aşezare a etrierului fierăstrău

Fierăstrăul cu bandă 
cu tăiere dublă oblică 

Cilindru hidraulic dimensionate puternic,
proiectat pentru funcţionare de durată 

Dispunere vizibilă a elementelor 
de comutare pe pupitrul de 
operarea pivotabile

Reglare în câteva secunde a distanţei 
dorite a deschiderii

Controlul tensiunii benzii fierăstrău 
prin intermediul manometrului

Reglarea confortabilă a presiunii de aşezare 
prin intermediul supapei de reglare

Menghină cu prindere rapidă deplasabilă 
pentru tăiere dublă oblică 

Ghidajul benzii fierăstrău 
prin sistemul de ghidare 
bacuri-role combinat cu 
elementele ataşabile de 

metal dur

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Date tehnice MBS 350 DGA / MBS 350 DGA-V
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 270 mm / 260 x 260 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 350 x 240 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 230 mm / 210 x 210 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 230 x 150 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 200 mm / 170 x 170 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 200 x 140 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 140 mm / 140 x 140 mm
Înălţime de lucru 950 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 2925 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere (MBS 350 DGA) 36 / 72 m/min
Viteză de tăiere (MBS 350 DGA-V) 0 – 70 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 1,9 kW
Consum motor S6 40% 2,8 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2010 x 1230 x 1820 mm
Greutate aprox. 600 kg
Nr.art. 04-1701 (MBS 350 DGA)

04-1704 (MBS 350 DGA-V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 2925 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1037
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role RB 13 - 4000 07-1464XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Fierăstrăul cu bandă cu tăiere dublă oblică MBS 350 DGA prin 
modul său constructiv solid garantează o imagine a tăieturii 
precisă la tăierea profilelor cu gol central, materialelor 
masive, oţelului aliat, oţelului de scule ş.a.m.d. Prin modul 
de funcţionare semiautomat productivitatea este crescută suplimentar şi astfel este o maşină ideală pentru 
lăcătuşerie, construcţia de maşini, modelărie, ... Modell MBS 350 DGA-V Suplimentar acest oferă o viteză de 
tăiere variabilă pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat.

Accesorii standard:
• Batiu
•  Ghidaj bandă fierăstrău  

cu elemente ataşate de metal dur
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt

Mod de funcţionare regim semiautomat:
• Blocare hidraulică a menghinei
• Coborâre hidraulică a etrierului de tăiere cu fierăstrăul
• Ridicarea etrierului de tăiere cu fierăstrăul

Semi-automat

Modelul DGA-V dispune 
de reglare a  vitezei fara trepte

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură
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Fierăstrăul cu bandă 
cu tăiere dublă oblică 

Date tehnice MBS 530 DGA-V
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 355 mm / 300 x 300 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 530 x 300 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 355 mm / 290 x 290 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 360 x 290 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 300 mm / 270 x 270 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 270 x 270 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 240 mm / 170 x 170 mm
Înălţime de lucru 965 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 3770 x 34 x 1,1 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 0 - 72 m/min
Putere pompă lichid de răcire 100 W
Putere motor S1 100% 2,2 kW
Consum motor S6 40% 3,0 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2200 x 1400 x 2050 mm
Greutate aprox. 640 kg
Nr.art. 04-1712

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 3770 x 34 x 1,1 mm - Vario 6/10 ZpZ 47-1272
Cale cu role RB 4 - 1000 07-1461
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role RB 13 - 4000 07-1464XL
Cale cu role de evacuare RB 1000 A incl. opritor 07-1505
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3buc.) 07-1465
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

• Ghidajul benzii fierăstrău prin sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu elementele ataşabile de metal dur
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)
• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat (20 - 72 m/min)
• Rentabilitatea ridicată prin mod de funcţionare semiautomat
• Regim de tăiere fierăstrău la alegere manual sau semiautomat
• Menghină translatabilă, strângerea se realizează manual sau hidraulic
• Fierăstrău bandă profesional cu un raport bun preţ-performanţă
•  Transfer optim de forţă la discul rotor prin intermediul arborelui melcat călit şi rectificat  

şi roţii melcate din bronz
• Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de aşezare a etrierului fierăstrău
• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase

Menghină cu blocare rapidă deplasabilă pentru tăiere dublă oblică

Manometrul din fabricaţia de serie dă posibilitatea 
unui reglaj optim al tensionării benzii fierăstrău

Sistemul de ghidare bacuri-role combinat cu 
elementele ataşabile de metal dur

Comutator rotativ pentru viteza de tăiere fără trepte 
şi supapa de reglare pentru presiunea de aşezare la 
tabloul de operare montat ergonomic

Menghină translatabilă, strângerea se realizează 
manual sau hidraulic

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Bandă ferăstrău de ghidare 
cu inserții de carbură

Semi-automat

Viteza de tăiere 
continuua 

20 - 72 m / min
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Modelul MBS 530 DGA-V este un fierăstrău bandă cu tăiere 
oblică dublă semiautomat pentru tăieri oblice până la 60°. 
Viteza de tăiere fără trepte precum şi menghina hidraulică 
dau posibilitatea unui lucru confortabil. Acest model 
garantează datorită modului său constructiv solid un aspect precis al tăierii la tăierea de profile cu gol 
central, materialelor masive, oţelului aliat, oţelului de scule ş.a.m.d. Această maşină îşi găseşte domeniul 
de utilizare în lăcătuşerie, lucrări de reparaţie modelărie şi sculărie, ...

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Batiu
• Manometru pentru tensionare bandă
•  Ghidaj bandă fierăstrău cu elemente  

ataşate de metal dur
• Menghină cu prindere rapidă hidraulică
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Deconectare automată de capăt

În fabricaţie de seriei cu cilindru hidraulic 
de coborâre pentru coborârea fără trepte a 

etrierului fierăstrău şi deconectarea automată 
de capăt după secţionarea materialului

Preț

Top

Mod de funcţionare regim semiautomat:
• Blocare hidraulică a menghinei
• Coborâre hidraulică a etrierului de tăiere cu fierăstrăul
• Ridicarea etrierului de tăiere cu fierăstrăul



362

DGS 460 H

Fe
ra

st
ra

ie

Fierăstrăul cu bandă 
cu tăiere dublă oblică 

• Rentabilitatea ridicată prin mod de funcţionare semiautomat
• Două viteze de bandă comutabile (40 / 80 m/min)
• Menghină deplasabilă cu strângere hidraulică
• Funcţionarea lină şi fără vibraţii garantează o precizie ridicată de tăiere
• Cilindru hidraulic reglabil pentru reglarea presiunii de aşezare a etrierului fierăstrău
• Braţ fierăstrău fără torsiune, dimensionat puternic din fontă cu grafit globular
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri duble oblice către stânga (-45°) şi dreapta (+60°)
•  Ghidarea benzii fierăstrău rezemată pe rulmenţi cu bile pentru adaptarea la lăţimea  

piesei de prelucrat garantează un rezultat optim al lucrului

Menghină robustă din fontă cenuşie 
cu strângere hidraulică

În fabricaţie de seriei cu cilindru hidraulic de coborâre pentru 
coborârea fără trepte a etrierului fierăstrău şi deconectarea 
automată de capăt după secţionarea materialului

Mod de funcţionare regim semiautomat:
• Blocare hidraulică a menghinei
•  Coborâre hidraulică a etrierului  

de tăiere cu fierăstrăul
•  Ridicarea etrierului de  

tăiere cu fierăstrăul

Preț

Top

Montorul de acţionare şi 
transmisa dimensionată 

mare asigură un transfer 
optim al puterii

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 3960 x 27 x 0,9 mm -  4/6 ZpZ Vario 47-1274
Cale cu role RB 7 - 2000 07-1462
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role de evacuare RB 2000 A incl. opritor 07-1510
Cale cu role de evacuare RB 3000 A incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467

Date tehnice DGS 460 H
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 330 mm / 330 x 330 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 460 x 250 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°R 305 mm / 305 x 305 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° R 305 x 250 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45°L 305 mm / 305 x 305 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° L 305 x 250 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60°R 205 mm / 205 x 205 mm
Înălţime de lucru 860 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 3960 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere 40 / 80 m/min
Putere pompă lichid de răcire 45 W
Putere motor 1,5 / 2,2 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2230 x 1040 x 1900 mm
Greutate aprox. 750 kg
Nr.art. 04-1764XL



363

-45°

DGS 460 H

PROFESSIONAL

Fe
ra

st
ra

ie

Modelul DGS 460 H este un fierăstrău cu bandă cu tăiere dublă 
oblică avantajos din punct de vedere al costurilor pentru tăie-
rea profilelor cu gol central, materialelor masive, oţelului aliat, 
oţelului de scule s.a.m.d. prin modul de funcţionare semiautomat 
productivitatea este crescută suplimentar şi astfel este o maşină 
ideală pentru lăcătuşerie, construcţia de maşini, modelărie, ...

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină hidraulică
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Reglare automată a presiunii de tăiere
• Deconectare automată de capăt

Semi-automat

Menghină cu prindere rapidă 
deplasabilă pentru tăiere 
dublă oblică

Pupitru de operare montat 
ergonomic pe partea frontală 
a maşinii pentru un lucru 
confortabil
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• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase
• Rentabilitatea ridicată prin mod de funcţionare semiautomat
• Menghină hidraulică pentru strângerea simplă a piesei de prelucrat
• Viteză de tăiere fără trepte pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat
• Controlul tensionării benzii prin intermediul manometrului
• Reglarea presiunii tăiere are loc automat
• Etrier fierăstrău pivotabil bilateral pentru tăieri oblice până la 60°
• Mod constructiv robust şi fără vibraţii pentru utilizare industrială

Fierăstrăul cu bandă 
cu tăiere dublă oblică 

Etrier fierăstrău pivotabil bilateral dă 
posibilitatea tăierilor oblice până la 60°

Ghidarea benzii 
fierăstrău rezemată 

pe rulmenţi cu bile 
precum şi peria de şpan 

reglabilă pe înălţime 
asigură o durată de 

viaţă funcţională lungă a 
benzii fierăstrău.

O coborâre constantă a 
etrierului fierăstrău 
este garantată de 
către cilindrul 
hidraulic robust  

Mod de funcţionare 
regim semiautomat:
• Blocare hidraulică a menghinei
•  Coborâre hidraulică a etrierului de  

tăiere cu fierăstrăul
•  Ridicarea etrierului de tăiere cu fierăstrăul

Transmisie 
variabila

Date tehnice MSB 440 DGH
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 90° 440 mm / 440 x 440 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 610 x 440 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 45° 410 mm / 410 x 410 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 440 x 410 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / pătrat 60° 320 mm / 290 x 290 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 60° 440 x 290 mm
Înălţime de lucru 860 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 100 m/min
Dimensiune bandă fierăstrău 5200 x 34 x 1,1 mm
Putere pompă lichid de răcire 120 W
Putere motor 3,0 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2800 x 1210 x 1870 mm
Greutate aprox. 1500 kg
Nr.art. 04-1765XL

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 5200 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1040
Cale cu role RB 10 - 3000 07-1463XL
Cale cu role de evacuare RB 3000 A  incl. opritor 07-1515XL
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare)07-1468XL
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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Modelul MSB 440 DGH este un fierăstrău bandă cu tăiere 
oblică dublă semiautomat pentru tăieri oblice până la 60°. 
Viteza de tăiere fără trepte precum şi menghina hidraulică 
dau posibilitatea unui lucru confortabil. Această maşină îşi 
găseşte domeniul de utilizare în lăcătuşerii, ateliere de 
reparaţii şi în construcţia de forme şi scule.

Cilindrul hidraulic blochează 
etrierul fierăstrăului în unghiul 
de tăiere reglat

O reglare exactă a 
tensiunii corecte a 
benzii fierăstrău 
se realizează prin 
manometrul în 
fabricaţie de serie 

Ghidare bandă fierăstrău cu reglare rapidă 
pentru adaptarea la lăţimea piesei de 
prelucrat garantează un rezultat 
optim al tăierii

Cutia de conexiuni 
montată vizibil la 
partea frontală a 
maşinii dă 
posibilitatea unui 
lucru confortabil

Accesorii 
standard:
• Menghină hidraulică
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Reglare automată a presiunii de tăiere
• Deconectare automată de capăt

Semi-automat
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• Domeniu de tăiere mărit (model MSB 320 HL)
• Menghină pivotabilă pentru tăieri oblice până la 45°
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Rezultate de tăiere optime datorită vitezei de tăiere, reglabilă fără trepte
• Cadru fierăstrău stabil şi prin aceasta funcţionare silenţioasă şi fără vibraţii
• Braţ fierăstrău fără torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de tăiere precise
• În fabricaţie de serie având capră pe roţi pentru aşezarea pe piese de prelucrat lungi.
• Mod constructiv robust şi fără vibraţii prin utilizarea materialelor de înaltă calitate
• Controlul automat al ruperii benzii opreşte maşina în cazul ruperii benzii fierăstrău
• Ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe lagăre cu bile şi perii de şpan pentru rezultate optime ale tăierii

Fierăstraie cu bandă 
semiautomate 

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Control automat al ruperii benzii
• Deconectare automată de capăt
• Capră pe roţi

În fabricaţie de serie 
având capră pe roţi 

care simplifică 
prelucrarea pe 
pieselor lungi

Discurile rotoare echilibrare 
dinamic din fontă cenuşie 
asigură o funcţionare 
silenţioasă

Manometrul din fabricaţia de 
serie dă posibilitatea unui 
reglaj optim al tensionării 

benzii fierăstrău  

Semi-automat

Opţional livrabil 
cu tensionare 
hidraulică bandă 
fierăstrău

Date tehnice MSB 320 H MSB 320 HL
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 320 mm 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 400 x 220 mm 610 x 310 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 320 mm 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 280 mm 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 280 x 200 mm 460 x 180 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 260 x 260 mm 320 x 320 mm
Înălţime de lucru 650 mm 650 mm
Dimensiune bandă fierăstrău 3660 x 27 x 0,9 mm 4160 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Putere pompă lichid de răcire 120 W 120 W
Putere motor 1,5 kW 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1850 x 850 x 1250 mm 2100 x 850 x 1250 mm
Greutate aprox. 600 kg 660 kg
Nr.art. 04-1220XL 04-1240XL
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Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 3660 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1270
Bandă fierăstrău BiFlex 3660 x 34 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1271
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1280
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1281
Platan rotativ 04-1442
Sistem micro de pulverizare 04-1456

Aceste fierăstraie cu bandă metalice asigură o rentabilitatea ridicată prin 
modul de funcţionare semiautomat. Prin menghină pivotabilă sunt posibile 
tăieri oblice până la 45° Prin modul de construcţie robust şi fără vibraţii a
ceste maşinii sunt optim adecvate pentru ateliere, întreprinderi de 
reparaţii şi sculării.

Ghidajul masiv al benzii 
fierăstrău reglabil pe ambele 

părţi ale piesei de prelucrat cu 
rulmenţi cu bile asigură 

rezultate  optime de tăiere  

Cutie de conexiuni montată 
ergonomic pe partea frontală
a maşinii pentru un lucru 
confortabil

Transmisie 
variabila

Controlul automat a 
lamei la franare

Accesorii optionale: Nr.art.
Transportor şpan 04-1568
Tensionare hidraulică bandă fierăstrău 04-1575
Menghină hidraulică 04-1582
Reglare automată a presiunii de tăiere 04-1623
Dispozitiv de strângere hidraulică pachete 04-1624
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Pentru tăierea profilelor, ţevilor, materialelor masive din fier şi materiale neferoase, ...
• Modell MSB 320 HGL mit vergrößertem Domeniu de tăiere ţeavă
• Controlul automat al ruperii benzii opreşte maşina în cazul ruperii benzii fierăstrău
• Viteză de tăiere reglabilă variabil pentru un lucru confortabil
• Ridicare automată a braţului fierăstrău după încheierea tăierii având înălţime reglabilă a cursei
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri oblice până la 60°
• Rezultate de tăiere optime datorită vitezei de tăiere, reglabilă fără trepte
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Cadru fierăstrău stabil şi prin aceasta funcţionare silenţioasă şi fără vibraţii
• Braţ fierăstrău fără torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de tăiere precise

Fierăstraie cu bandă 
semiautomate 

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină cu prindere rapidă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Control automat al ruperii benzii
• Deconectare automată de capăt
• Cale cu role

Cilindru hidraulic stabil pentru 
coborârea de fineţe a etrierului 
fierăstrăului

Reglarea unghiului de tăiere dorit se realizează 
repede şi simplu prin intermediul scalei

Ghidajului benzii fierăstrău rezemat pe 
lagăre cu bile şi perii de şpan pentru 

rezultate optime ale tăierii 

În fabricaţie de serie 
având cale de role pentru 
aşezarea pe piese de 
prelucrat lungi

Controlul automat a 
lamei la franare

Transmisie 
variabila

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)Date tehnice MSB 320 HG MSB 320 HGL

Capacitate tăiere ţeavă rotund / plat 90° 320 mm / 350 x 320 mm 320 mm / 610 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 320 x 320 mm 320 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / plat 75° 320 mm / 350 x 200 mm 320 mm / 580 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 75° 300 x 300 mm 320 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / plat 60° 300 mm / 300 x 200 mm 320 mm / 510 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 60° 250 x 250 mm 320 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund / plat 45° 260 mm / 250 x 180 mm 320 mm / 355 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 180 x 180 mm 320 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 30° 160 mm 260 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 30° 150 x 150 mm 280 x 200 mm
Înălţime de lucru 740 mm 740 mm
Dimensiune bandă de tăiere fierăstrău 3660 x 27 x 0,9 mm 4160 x 27 x 0,9 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Putere pompă lichid de răcire 120 W 120 W
Putere motor 1,5 kW 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1850 x 1200 x 1340 mm 2100 x 1200 x 1340 mm
Greutate aprox. 900 kg 1000 kg
Nr.art. 04-1300XL 04-1320XL
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Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 3660 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1270
Bandă fierăstrău BiFlex 3660 x 34 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1271
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 27 x 0,9 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1280
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 34 x 1,1 mm - Vario 4/6 ZpZ 47-1281
Sistem micro de pulverizare 04-1456

Fierăstrăul cu bandă metalică MSB 320 HG şi MSB 320 HGL este 
echipat cu un etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri oblice până 
la 60°. Viteza de tăiere reglabilă fără trepte precum şi controlul 
automat al ruperii benzi garantează un lucru confortabil şi sigur.

Cutie de conexiuni montată 
vizibil având componente 

electrice performante  

Semi-automat

Accesorii optionale: Nr.art.
Menghină hidraulică 04-1582
Tensionare hidraulică bandă fierăstrău 04-1575
Reglare automată a presiunii de tăiere 04-1623
Dispozitiv de strângere hidraulică pachete 04-1624
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Ridicare automată a braţului fierăstrău după încheierea tăierii având înălţime reglabilă a cursei
• Etrier fierăstrău pivotabil pentru tăieri oblice de la 90°până la 45° (cu exceptia 1110 H)
• Stabilitate crescută prin ghidaj liniar rectificat de precizie pentru tăieri paralele
• Controlul automat al ruperii benzii opreşte maşina în cazul ruperii benzii fierăstrău
• Deconectare automată de capăt după debitarea materialului
• Viteză de tăiere reglabilă fără trepte pentru reglare optimă a materialului
• În fabricaţie de serie având cale cu role de alimentare pentru piese de prelucrat lungi
• Ghidaj bandă fierăstrău echipat cu rulmenţi cu bile şi plăcuţe de metal dur
• Transfer optim al forţie la discul torot prin transmisia robustă
• Braţ fierăstrău fără torsiune, dimensionat puternic pentru rezultate de tăiere precise

Fierăstraie cu bandă 
semiautomate 

Operare confortabilă datorită 
elementelor de comutarea 
dispuse vizibil

Pentru aşezarea pieselor 
de prelucrat lungi este 
cuprinsă în completul 
de livrarea o cale cu 
role de alimentare

Ghidajul deplasabil al benzii fierăstrău 
poate fi adaptat optim la 

lăţimea piesei de prelucrat

Motor de antrenare 
puternic, masiv pentru 
un transfer optim al 
forţei

Controlul automat a 
lamei la franare

Date tehnice MSB 360 H MSB 460 H MSB 560 H MSB 810 H MSB 1110 H
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 380 mm 460 mm 560 mm 810 mm 1110 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm 810 x 810 mm 1110 x 1110 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 520 x 380 mm 650 x 460 mm 750 x 560 mm 850 x 810 mm 1110 x 1110 mm
Capacitate tăiere ţeavă rotund 45° 380 mm  460 mm  560 mm  480 mm -
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 45° 270 x 270 mm 380 x 380 mm 430 x 430 mm 480 x 480 mm -
Capacitate tăiere ţeavă plat 45° 270 x 380 mm 380 x 460 mm 430 x 560 mm 480 x 850 mm -
Înălţime de lucru 590 mm 590 mm 590 mm 585 mm 545 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Dimensiune bandă fierăstrău 4800 x 34 x 1,1 mm 5200 x 41 x 1,3 mm 6000 x 41 x 1,3 mm 8200 x 41 x 1,3 mm 10500 x 67 x 1,6 mm
Putere pompă lichid de răcire 120 W 120 W 120 W 120 W 200 W
Putere motor 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 4,0 kW 11,0 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 3060 x 1000 x 1650 mm 3100 x 1000 x 1800 mm 3400 x 1100 x 1950 mm 3900 x 1200 x 2350 mm 8500 x 1500 x 2975 mm
Greutate aprox. 1115 kg 1410 kg 1700 kg 3100 kg 8020 kg
Nr.art. 04-1361XL 04-1381XL 04-1401XL 04-1420XL 04-1440XL 
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Seria acestor fierăstraie cu bandă semiautomate acoperă un domeniu mare de tăiere şi 
prin aceasta maşină stă la dispoziţie pentru o multitudine de domenii de aplicaţii. Modul 
de funcţionare semiautomat dă posibilitatea unei prelucrări rapide şi simple a pieselor 
de prelucrat.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă (cu exceptia MSB 1110 H)
• Menghină hidraulică
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Control automat al ruperii benzii
• Deconectare automată de capăt
• Cale role de alimentare
• Tensionare hidraulică bandă fierăstrău (MSB 1110 H)
• Reglare automată a presiunii de tăiere (MSB 1110 H)
• Transportor şpan (MSB 1110 H)

Menghină masivă din fontă cenuşie 
pentru o fixare sigură a piese de 

prelucrat. Pentru tăieri oblice 
menghina poate fi pivotată 

de la 90°până la 45°

Prin intermediul manometrului 
tensionarea benzii poate fi 
reglată optim astfel fiind 
crescută durata de 
viaţă funcţională a 
benzilor fierăstrău

Transmisie 
variabila

Semi-automat

Ghidare liniara

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 4800 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ 47-1039
Bandă fierăstrău BiFlex 5200 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ 47-1040
Bandă fierăstrău BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ 47-1300
Bandă fierăstrău BiFlex 8200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ 47-1320
Sistem micro de pulverizare 04-1456
Dispozitiv de strângere hidraulică pachete p. MSB 360 H 04-1447
Dispozitiv de strângere hidraulică pachete p. MSB 460 H / 560 H 04-1448
Platan rotativ p. MSB 360 H / 460 H / 560 H 04-1443
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• Avansul materialului are loc în menghină cu role antrenate motorizat
• Lungime avans piesă de prelucrat reglabilă manual
• Număr de bucăţi programabil, ideal pentru tăiere în serie
• Manometru în fabricaţie de serie pentru reglarea optimă a tensionării benzii
• Viteză de tăiere reglabilă fără trepte, ideal pentru cele mai diferite materiale
• Mod de funcţionare complet automat inclusiv ridicarea automată a braţului fierăstrău
• Controlul automat al ruperii benzii opreşte maşina în cazul ruperii benzii fierăstrău
• În fabricaţie de serie cu dispozitiv de strângere pachete pentru tăiere pachetelor de materiale

Fierăstrăul cu bandă 
metalic complet automat

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Control automat al ruperii benzii
• Deconectare automată de capăt
• Dispozitiv de strângere pachete
• Capră pe roţi

Cutie de conexiuni montată 
vizibil având componente 

electrice performante  

Menghina este echipată din fabricaţie de 
serie cu role antrenate motorizat pentru 
avansul piesei de prelucrat

Opritorul pieselor de lucru cu deconectare 
de capăt a avansului rolelor este ideal pentru 
lucrări de serie

În fabricaţie de serie având 
capră de role pentru aşezarea 
pieselor de prelucrat lungi

Complet automat

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Date tehnice MSB 320 V MSB 320 VL
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 320 mm 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 320 x 300 mm 500 x 320 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 300 x 300 mm 320 x 320 mm
Înălţime de lucru 650 mm 650 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Dimensiune bandă fierăstrău 3660 x 27 x 0,9 mm 4160 x 27 x 0,9 mm
Putere pompă lichid de răcire 120 W 120 W
Putere motor 1,5 kW 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1850 x 850 x 1250 mm 2100 x 850 x 1250 mm
Greutate aprox. 660 kg 720 kg
Nr.art. 04-1480XL 04-1500XL 
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Fierăstrău bandă metalică profesional pentru tăierea ţevilor, 
profilelor şi materialelor masive din oţel sau metale colorate. 
Aceste maşini au un raport optim preţ-performanţă prin 
 echiparea de bază cuprinzătoarea precum de ex.: manometru 
pentru tensiune benzii, controlul automat al ruperii benzii şi 
dispozitivul de strângere pache

Prin intermediul manometrului 
tensionarea benzii poate fi 

reglată optim astfel fiind 
crescută durata de viaţă 

funcţională a benzilor 
fierăstrău

Transmisie 
variabila

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - 4/6 ZpZ (MSB 320 V) 47-1270
Bandă fierăstrău BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - 4/6 ZpZ (MSB 320 V) 47-1271
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 27 x 0,9 - 4/6 ZpZ (MSB 320 VL) 47-1280
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - 4/6 ZpZ (MSB 320 VL) 47-1281
Sistem micro de pulverizare 04-1456
Reglare automată a presiunii de tăiere 04-1565
Transportor şpan (MSB 320 V / 320 VL) 04-1567
Tensionare hidraulică bandă fierăstrău (MSB 320 V / 320 VL) 04-1576
Menghină hidraulică (MSB 320 V / MSB 320 VL) 04-1583 Toate elementele de conectare şi operare 

sunt dispuse ergonomic  
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• Lungime avans piesă de prelucrat reglabilă manual
• Avansul materialului are loc în menghină cu role antrenate motorizat
• Viteză de tăiere reglabilă fără trepte, ideal pentru cele mai diferite materiale
• Controlul automat al ruperii benzii opreşte maşina în cazul ruperii benzii fierăstrău
• În fabricaţie de serie cu dispozitiv de strângere pachete pentru tăiere pachetelor de materiale
• Mod de funcţionare complet automat inclusiv ridicarea automată a braţului fierăstrău
• Număr de bucăţi programabil, ideal pentru tăiere în serie
• Manometru în fabricaţie de serie pentru reglarea optimă a tensionării benzii
• Stabilitate crescută prin ghidaj liniar rectificat de precizie pentru tăieri paralele

Fierăstrăul cu bandă 
metalic complet automat

Opţional livrabil cu tensionare 
hidraulică bandă fierăstrău

Avans role antrenat motorizat pentru un 
transport optim al materialului.

Prereglare manuală a lungimii materialului 
prin intermediul microîntrerupătorului, 
introducerea şi controlul numărului de 
bucăţi la pupitrul de operare

Complet automat

Ghidare liniara

Date tehnice MSB 325 VC MSB 360 V MSB 460 V MSB 560 V
Capacitate tăiere ţeavă rotund 90° 325 mm 380 mm 460 mm 560 mm
Capacitate tăiere ţeavă plat 90° 350 x 325 mm 430 x 380 mm 470 x 460 mm 570 x 560 mm
Capacitate tăiere ţeavă pătrat 90° 325 x 325 mm 380 x 380 mm 460 x 460 mm 560 x 560 mm
Înălţime de lucru 580 mm 590 mm 590 mm 590 mm
Viteză de tăiere, fără trepte 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min 20 - 100 m/min
Dimensiune bandă de tăiere fierăstrău 4160 x 34 x 1,1 mm 4800 x 34 x 1,1 mm 5200 x 41 x 1,3 mm 6000 x 41 x 1,3 mm
Putere pompă lichid de răcire 250 W 120 W 120 W 120 W
Putere motor 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 4,0 kW
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 2450 x 900 x 1500 mm 2900 x 950 x 1660 mm 3100 x 1000 x 1800 mm 3500 x 1050 x 2050 mm
Greutate aprox. 880 kg 1250 kg 1500 kg 2010 kg
Nr.art. 04-1510XL 04-1520XL 04-1540XL 04-1560XL 

Pentru aşezarea pieselor de prelucrat 
lungi este cuprinsă în completul de 
livrarea o cale cu role de alimentare
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Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
• Opritor piesă de prelucrat
• Manometru pentru tensionare bandă
• Menghină hidraulică
• Echipament agent de răcire
• Cilindru hidraulic de coborâre
• Întrerupător de protecţie motor
• Control automat al ruperii benzii
• Deconectare automată de capăt
• Dispozitiv de strângere pachete
• Cale role de alimentare

Fierăstrăul cu bandă metalic complet automat are avantajul 
principal cu poziţionarea cadrului fierăstrău se realizează printr-
un ghidaj liniar rectificat de precizie. Astfel această maşină este ideală 
pentru prelucrarea blocurile din material masiv. Datorită domeniului 
mare de tăiere pe care îl acoperă această serie, maşinile sunt utilizate 
în construcţia de scule până la fabricaţia industrială.

Motor de acţionare de mare putere 
cu transmisie cu dantură înclinată, 

putere de acţionare 2,2 kW până 4,0 kW

Transmisie 
variabila

Manometrul indică 
tensiunea lamei (standard)

Cutie de conexiuni montată 
vizibil având componente 
electrice performante

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - 4/6 ZpZ (MSB 325 VC) 47-1281
Bandă fierăstrău BiFlex 4800 x 34 x 1,1 - 4/6 ZpZ (MSB 360 V) 47-1039
Bandă fierăstrău BiFlex 5200 x 41 x 1,3 - 4/6 ZpZ (MSB 460 V) 47-1299
Bandă fierăstrău BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - 4/6 ZpZ (MSB 560 V) 47-1300
Sistem micro de pulverizare 04-1456
Transportor şpan (MSB 325 VC) 04-1567
Transportor şpan (MSB 360 V) 04-1568
Transportor şpan (MSB 460 V) 04-1569
Transportor şpan (MSB 560 V) 04-1570
Tensionare hidraulică bandă fierăstrău (MSB 325 VC / 360 V) 04-1576
Tensionare hidraulică bandă fierăstrău (MSB 460 V / 560 V) 04-1577
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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• În fabricaţie de serie cu echipament de sudură bandă, dispozitiv de recoacere, foarfecă şi piatră de şlefuit.
• Masă masivă din fontă cenuşie cu suprafaţă de aşezare mare garantează un lucru în siguranţă
• Corpul maşinii din costrucţie masivă de oţel pentru o funcţionare silenţioasă
• Optim pentru tăiere fierăstrău a contururilor şi formelor complicate
• Dispozitiv de suflare cu compresor cuprins în completul de livrare
• Disponibile benzi fierăstrău de la 3 mm lăţime pentru tăiere radială
• În fabricaţie de serie cu viteză de tăiere, reglabilă fără trepte
• Ghidaj pânză de precizie pentru rezultate de tăiere optime
• Masă de lucru pivotabilă în toate 4 direcţiile la 15°

Fierăstrăul cu bandă 
vertical

Discurile de acţionare echilibrare dinamic 
din fontă cenuşie asigură o funcţionare 
silenţioasă a maşinii

Inclusiv echipament de sudură 
bandă, foarfecă şi piatră de şlefuit  

Ghidaj bandă fierăstrău rezemat pe 
rulmenţi cu bile, reglabilă la înălţimea 
respectivei piesei de prelucrare

Cuprinde unitate de 
sudură a lamei

Date tehnice VMS 310 VMS 360 VMS 460 VMS 520 VMS 610 
Lăţime de tăiere 310 mm 355 mm 455 mm 520 mm 610 mm
Înălţime de tăiere 175 mm 230 mm 255 mm 310 mm 340 mm
Înălţime de lucru 890 mm 960 mm 935 mm 1000 mm 1015 mm
Viteză de tăiere treapta 1 20 - 90 m/min 20 - 90 m/min 25 - 115 m/min 25 - 85 m/min 25 - 85 m/min
Viteză de tăiere treapta 2 - - - 120 - 500 m/min 120 - 500 m/min
Lungime bandă fierăstrău 2520 mm 2840 mm 3490 mm 3880 mm 3970 mm
Lăţime bandă fierăstrău 3 - 16 mm 3 - 16 mm 3 - 16 mm 3 - 16 mm 3 - 16 mm
Mărimea mesei 500 x 400 mm 500 x 400 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm 600 x 500 mm
Mărime masă suplimentară - - - - 220 x 500 mm
Domeniu de pivotare masă (în 4 direcţii) 15° 15° 15° 15° 15°
Putere motor 0,4 kW 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW 1,5 kW
Aparat de sudură benzi 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA 2,4 kVA
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 920 x 550 x 1680 mm 940 x 560 x 1850 mm 1110 x 660 x 2020 mm 1300 x 760 x 2140 mm 1420 x 760 x 2140 mm
Greutate aprox. 225 kg 250 kg 300 kg 500 kg 700 kg
Nr.art. 04-1790 04-1791 04-1795 04-1800 04-1805

VMS 310
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Fierăstrăul cu bandă vertical VMS-serie este adecvat pentru tăierea fierăstrău 
a aproape tuturor materialelor ce pot fi tăiate de un fierăstrău (de ex. oţel, 
material plastic, metale neferoase, metale colorate, ...). Acest model îşi găseşte 
domeniul de utilizare cu preponderenţă în producţia generală, în construcţia de 
scule şi dispozitive, la fabricarea sculelor de ştanţare şi de tăiere.

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
•  Echipament sudură bandă 

cu dispozitiv de recoacere
•  Lumină halogen
•  Foarfecă
•  Piatră de şlefuire
•  Perie de şpan
•  Dispozitiv de suflare
•  Afişaj digital cu LED  

(din VMS 520)
•   Canelură longitudinală  

masă (din VMS 460)

Aparat de sudură benzi 
SG 316 livrabil separat. 
Piatră de şlefuit acţionată 
şi dispozitiv de tăiere 
cuprins în completul 
de livrare

Reglarea tensionării pânzei are loc prin 
intermediul roţii de mână

Transmisie 
variabila

Date tehnice VMS 1000
Lăţime de tăiere 1010 mm
Înălţime de tăiere 340 mm
Înălţime de lucru 1000 mm
Viteză de tăiere treapta 1 25 - 85 m/min
Viteză de tăiere treapta 2 120 - 500 m/min
Lungime bandă fierăstrău 4540 mm
Lăţime bandă fierăstrău 3 - 16 mm
Mărimea mesei 600 x 500 mm
Mărime masă suplimentară 450 x 490 mm
Domeniu de pivotare masă (în 4 direcţii) 15°
Putere motor 1,5 kW
Aparat de sudură benzi 2,4 kVA
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1770 x 760 x 1930 mm
Greutate cca. 800 kg
Nr.art. 04-1806

Date tehnice SG 316
Lăţime bandă fierăstrăun 3 - 16 mm
Putere de racordare 2,4 kVA
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 280 x 290 x 650 mm
Greutate cca. 27 kg
Nr.art. 04-1813

Accesorii optionale: Nr.art.
Canelură longitudinală masă p. VMS 310/360* 04-1810
Opritor longitudinal* 04-1811
Opritor oblic* 04-1812
Bandă fierăstrău HSS 2520x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1047
Bandă fierăstrău HSS 2840x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1049
Bandă fierăstrău HSS 3490x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1055
Bandă fierăstrău HSS 3880x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1060
Bandă fierăstrău HSS 3970x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1065
Bandă fierăstrău HSS 4540x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1050

SG 316

VMS 460
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Date tehnice VMS 520 A VMS 610 A VMS 1000 A
Lăţime de tăiere 520 mm 610 mm 1010 mm
Înălţime de tăiere 310 mm 340 mm 340 mm
Înălţime de lucru 1000 mm 1015 mm 1000 mm
Viteză de tăiere treapta 1 20 – 85 m/min 20 – 85 m/min 20 – 85 m/min
Viteză de tăiere treapta 2 120 – 500 m/min 120 – 500 m/min 120 – 500 m/min
Lungime bandă fierăstrău 3880 mm 3970 mm 4540 mm
Lăţime bandă fierăstrău 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm
Mărimea mesei 660 x 700 mm 660 x 700 mm 660 x 700 mm
Mărime masă suplimentară - - 450 x 490 mm
Domeniu de pivotare masă L 5° / R 15° L 5° / R 15° L 5° / R 15°
Cursa de deplasare masă 350 mm 350 mm 350 mm
Putere motor 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Aparat de sudură plăci 4,2 kVA 4,2 kVA 4,2 kVA
Dimensiunile maşinii (L x l x H) 1450 x 1100 x 2140 mm 1570 x 1100 x 2140 mm 1920 x 1110 x 2140 mm
Greutate cca. 650 kg 850 kg 950 kg
Nr.art. 04-1807 04-1808 04-1809

Fierăstrăul cu bandă 
vertical cu avans automat de masă 

• Masă masivă din fontă cenuşie cu suprafaţă de aşezare mare garantează un lucru în siguranţă
• În fabricaţie de serie cu echipament de sudură bandă, dispozitiv de recoacere, foarfecă şi piatră de şlefuit
• În fabricaţie de serie cu viteză de tăiere reglabilă fără trepte până la 500 m/min
• Corpul maşinii din costrucţie masivă de oţel pentru o funcţionare silenţioasă
• Ghidajul benzii cu bacuri de ghidare V călite şi rectificate
• Optim pentru tăiere fierăstrău a contururilor şi formelor complicate
• Reglarea tensionării plăcii are loc prin intermediul roţii de mână
• Dispozitiv de suflare cu compresor cuprins în completul de livrare
• Disponibile benzi fierăstrău de la 3 mm lăţime pentru tăiere radială

VMS 520 A

Accesorii standard:
• Bandă de tăiere fierăstrău
•  Echipament sudură bandă cu  

dispozitiv de recoacere.
• Lumină halogen
• Foarfecă
• Piatră de şlefuire
• Perie de şpan
• Dispozitiv de suflare
• Afişaj digital cu LED
• Opritor longitudinal
• Opritor oblic
• Canelură longitudinală masă

Inclusiv dispozitiv de suflare 
pentru o vedere optimă a liniei 
de tăiere

Cilindru hidraulic pentru avans masă

Echipament de sudură bandă, 
dispozitiv de recoacere, 
foarfecă şi piatră de şlefuit

Comutare confortabilă de la 
treapta 1 la treapta 2

Cuprinde unitate de 
sudură a lamei

Masa cu  avans 
automat seriata
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VMS 520 ADate tehnice SG 316
Lăţime bandă fierăstrăun 3 - 16 mm
Putere de racordare 2,4 kVA
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 280 x 290 x 650 mm
Greutate cca. 27 kg
Nr.art. 04-1813

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă fierăstrău HSS 3880x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1060
Bandă fierăstrău HSS 3970x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1065
Bandă fierăstrău HSS 4540x8x0,65 mm-14 ZpZ 47-1050

Aparat de sudură benzi 
SG 316 livrabil separat. 
Piatră de şlefuit acţionată 
şi dispozitiv de tăiere 
cuprins în completul 
de livrare

SG 316

Volanta este prevazuta 
cu o banda speciala de 
cauciuc pentru a asigura 
functionarea lină si creste 
durata de viata a panzei 
de fierastrau.

În fabricaţie de serie opritor longitudinal 
pentru tăieri drepte şi opritor oblic pentru 
tăieri în unghi

Echipare completa cu 
afisaj LED pentru a 
permite o reglare rapida 
a vitezei.

Transmisie 
variabila

Seria de fierastraie verticale cu banda VMS-A este echipata cu 
alimentare automata a mesei. Aceste fierastraie sunt potrivite 
pentru taierea urmatoarelor materiale:otel, materiale plastic, 
metale neferoase si compozitie metalice. Se utilizeaza in general 
in productia de scule, construcia corpurilor de fixare si productia 
de matrite si instrumente de taiere.
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Stativ cu role
• Mijloace auxiliare optime pentru aşezarea pieselor de prelucrat lungi şi grele
• O gamă variată de diferite modele pentru cele mai diverse utilizări
•  Utilizare universală de ex. la fierăstraie circulare pentru metal, fierăstraie cu  

bandă (banzic), maşini de prelucrat lemnul, …

• Economie de spaţiu de depozitare datorită execuţiei pliabile
•  Datorită tipului de construcţie ușoară este optim  

pentru utilizare mobilă
•  În funcție de aplicație modelul CFRS-8 poate fi utilizat, 

la alegere, ca suport cu role sau cu bile
•  Modelul KFRS-8 permite aşezarea optimă a pieselor 

circulare, a profilelor, ...

FRS-1 CFRS-8 KFRS-8

•  Cale cu role ajustabilă pe înălţime fără trepte şi cu 
sistem de fixare

•  Modelul CRS poate fi utilizat în funcţie de aplicaţie la 
alegere ca suport cu role sau cu bile

•  Modelul KRS cu 8 bile cromate este adecvat pentru 
permiterea mişcărilor în toate direcţiile

LRS CRS KRS

Variantă de execuţie pliabilă

Variantă de execuţie compactă

Date tehnice FRS-1 CFRS-8 KFRS-8

Lăţime role 400 mm 400 mm 420 mm
Diametru role 57 mm 57 mm -
Ajustare înălţime 675 - 1000 mm 670 - 995 mm 630 - 955 mm
Capacitate de încărcare, max. 80 kg 80 kg 70 kg
Diametru ţeavă stativ 30 mm 30 mm 30 mm
Greutate cca. 5 kg 6 kg 6 kg
Nr.art. 07-1401 07-1402 07-1403

Date tehnice LRS CRS KRS

Lăţime role 400 mm 400 mm 400 mm
Diametru role 57 mm 50 mm -
Ajustare înălţime 665 - 1145 mm 685 - 1170 mm 700 - 1110 mm
Capacitate de încărcare, max. 100 kg 100 kg 90 kg
Diametru ţeavă picior 57 / 40 mm 57 / 40 mm 57 / 40 mm
Greutate cca. 8 kg 8 kg 7,5 kg
Nr.art. 07-1400 07-1420 07-1425
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Transportoare cu role
• Aşezare sigură a pieselor datorită rolelor masive din oțel zincat, cu mare capacitate de încărcare
• Consolă cu role ajustabilă pe înălţime, fără trepte şi cu sistem de fixare pe poziție
• Transport facil şi raţional de material pentru alimentarea şi evacuarea pieselor de prelucrat

•  Variantă de execuţie robustă cu trei picioare pentru sarcini mari
•  Consolă cu role ajustabilă pe înălţime fără trepte şi cu sistem de fixare
•  Aşezare sigură a pieselor datorită rolelor masive din oțel zincat, cu mare 

capacitate de încărcare
•  Stativ cu role VRS cu două role, fiecare având o lungime de 125 mm, 

optim pentru ţevi, …

RS

•  Cadrele transportoarelor cu role sunt confecţionate dintr-un profil U stabil
• Role din otel cu rulmenti in ambele parti, pentru capacitate mare de incarcre
•  Picioare individual ajustabile pe înălţime pentru o adaptare optimă la 

înălţimea maşinii şi pentru compensarea denivelărilor din podea

RB 2 - 1650

VRS

RB 3 - 1800

Variantă de execuţie robustă

Transportor cu role - variantă de execuţie uşoară

Date tehnice RS VRS

Lăţime role 350 mm 2 x 125 mm
Diametru role 51 mm 51 mm
Ajustare înălţime 575 – 975 mm 560 - 975 mm
Capacitate de încărcare, max. 700 kg 700 kg
Diametru ţeavă picior 74 / 52 mm 74 / 52 mm
Greutate cca. 20 kg 20 kg
Nr.art. 07-1405 07-1415

Date tehnice RB 2 - 1650 RB 3 - 1800

Lungime cale 1650 mm 1800 mm
Lăţime role 395 mm 410 mm
Diametru role 57 mm 38 mm
Ajustare înălţime 665 - 1140 mm 640 - 1110 mm
Capacitate de încărcare, max. 500 kg 500 kg
Diametru ţeavă picior 40 mm 40 mm
Greutate cca. 29 kg 27 kg
Nr.art. 07-1455 07-1460
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Transportor cu role - 
variantă de execuţie stabilă

• Cadrele transportoarelor cu role sunt confecţionate dintr-un profil U stabil
• Transport facil şi raţional de material pentru alimentarea şi evacuarea pieselor de prelucrat
• Aşezare sigură a pieselor datorită rolelor masive din oțel zincat, cu mare capacitate de încărcare
• Aplicabil universal pentru ferastraie circulare/cu banda, masini pentru prelucrarea lemnul,..
• Cale cu role ajustabilă continuu pe înălţime fără trepte (620 – 1055 mm) şi cu sistem de fixare pe paziție
• Optimă pentru aşezarea pieselor de prelucrat lungi şi grele

Role acoperite cu un strat de PVC 
(opţional) pentru evitarea producerii 
de zgârieturi pe piesele de prelucrat

Role din oţel rezemate pe ambele 
părţi pe rulmenţi cu bile pentru 
asigurarea unei capacităţi de 
încărcare ridicate

Date tehnice RB 4 - 1000 RB 7 - 2000 RB 10 - 3000 RB 13 - 4000

Lungime cale 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm
Lăţime role 360 m 360 mm 360 mm 360 mm
Diametru role 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Ajustare înălţime 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm
Capacitate de încărcare, max. 500 kg 700 kg 900 kg 1200 kg
Diametru ţeavă picior 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Dimensiuni (L x l) 1000 x 450 mm 2000 x 450 mm 3000 x 450 mm 4000 x 450 mm
Greutate cca. 38 kg 50 kg 66 kg 80 kg
Nr.art. 07-1461 07-1462 07-1463XL 07-1464XL

Accesorii optionale: Nr.art.
Set role PVC pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 buc.)* 07-1465
Sistem de masurare LS 1 pentru RB 4-1000 (auto-asamblare) 07-1466
Sistem de masurare LS 2 pentru RB 7-2000 (auto-asamblare) 07-1467
Sistem de masurare LS 3 pentru RB 10-3000 (auto-asamblare) 07-1468XL
Placă de montaj pentru RB 4 / 7 / 10 / 13 07-1469
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Căile cu role RB 4 / 7 / 10 şi 13 sunt mijloace auxiliare foarte practice pentru 
aşezarea şi deplasarea pieselor de prelucrat lungi şi grele. Acestea pot fi 
utilizate individual şi pot fi extinse la liberă alegere, iar prin reechiparea cu 
role acoperite cu un strat de PVC pot fi utilizate şi în cazul unor materiale 
sensibile.

Ţevi din oţel zincat ajustabile pe 
înălţime cu picioare reglabile pentru 
compensarea posibilelor denivelări

Opţional se pot achiziţiona: role acoperite cu un 
strat de PVC incl. materialele necesare montajului 
adecvate versiunii RB 4 / 7 / 10 / 13

Sistem de măsurare a lungimii LS, 
poate fi reechipat pe versiunea RB 4 / 7 / 10

Preț

Top

Utilizata 
universal
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Sistem manual de măsurare a 
lungimii pentru montarea pe căile cu role

• Citire facilă şi precisă prin intermediul afişajului digital LCD (precizie +/- 0,1 mm/m)
• Ideal pentru montarea pe cele mai diverse căi cu role
• Prin intermediul pârghiei de fixare se fixează sania de ghidare
• Montaj simplu şi rapid pe căile cu role
• Măsurarea se efectuează printr-o bandă magnetică şi un senzor
• Aparatul indicator este alimentat de la o baterie cu o durată de funcţionare mare
• În cazul că este necesar opritorul de material poate fi rabatat în sus
• Funcţiile de comutare: pornit/oprit, repunere la zero (resetare), selectare mm/țoli

Opritor rabatabil pentru material, poate 
fi utilizat la alegere pe stânga sau pe 
dreapta

Afişaj LCD uşor lizibil

Sania de ghidare prezintă precizie la 
ghidare şi poate fi deplasată uşor

Date tehnice LS 1 LS 2 LS 3

Lungime şine 1150 mm 2150 mm 3150 mm
Traseu de proces 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Nr.art. 07-1466 07-1467 07-1468XL
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• Opritor rabatabil pentru material, poate fi utilizat la alegere pe stânga sau pe dreapta
• Ţevi din oţel zincat ajustabile pe înălţime cu picioare reglabile pentru compensarea posibilelor denivelări
• Cadrele căilor cu role sunt confecţionate dintr-un profil U stabil
• Transport facil şi raţional de material pentru alimentarea şi evacuarea pieselor de prelucrat
• Aşezare sigură a pieselor datorită rolelor masive din oțel zincat, cu mare capacitate de încărcare
• Aplicabil universal pentru ferastraie circulare, ferastraie cu banda, masini pentru prelucrarea lemnului
• Cărucior opritor uşor de deplasat, opritorul de material poate fi rabatat la alegere

Dispunde de placa de montare

Piesa din material robust, poate fi pliata

Rolele din oțel 
sunt dotate cu 

rulmenți pe 
ambele părți - 

conceput pentru 
sarcini grele

Căi cu role cu opritor de 
avans longitudinal

mm afisati permite reglarea 
precisă a lungimii de tăiere și 

citirea exacta

Date tehnice RB 1000 A RB 2000 A RB 3000 A

Lungime cale 1000 mm 2000 mm 3000 mm
Lăţime role 360 mm 360 mm 360 mm
Diametru role 60 mm 60 mm 60 mm
Ajustare înălţime 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm 620 - 1055 mm
Capacitate de încărcare, max. 500 kg 700 kg 900 kg
Diametru ţeavă picior 50 mm 50 mm 50 mm
Greutate cca. 42 kg 54 kg 70 kg
Nr.art. 07-1505 07-1510 07-1515XL
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Indicaţii generale cu privire la fierăstraie

Determinante pentru calitatea 
tăieturii fierăstrăului dvs cu bandă sunt 
binenţeles funcţiile de bază ale maşinii 
care trebuie să fie verificate periodic:

1. Tensionarea benzii
2. Viteza benzii
3. Ghidarea benzii fierăstrău
4. Agent de răcire
5. Perii pentru îndepărtarea şpanului

Alegerea benzii

Alegerea benzii de tăiere corespunzătoare depinde de mai 
mulţi factori, pentru a obţine cele mai bune rezultate la 
tăiere şi pentru a garanta o durată de funcţionare 
îndelungată a benzii:

1. Lungime bandă:
Fiecare fierăstrău cu bandă are o dimensiune specifică a 
benzii care este precizată în datele tehnice ale maşinii.

2. Lăţime bandă:
Fierăstraiele orizontale cu bandă au de regulă o lăţime fixă 
a benzii predeterminată de către producător.
La fierăstraiele verticale este permisă utilizarea unei game 
mai variate de lăţimi de bandă - cu cât banda este mai lată, 
cu atât stabilitatea benzii de tăiere a fierăstrăului este mai 
mare. Dacă sunt tăiate contururi, lăţimea benzii este 
limitată de cea mai mică rază de curbură care trebuie tăiată.

3. Calitatea materialului:
Alegerea benzii de tăiere a fierăstrăului depinde de 
aşchiabilitatea materialului care urmează să fie tăiat.
De la noi puteţi achiziţiona benzi de fierăstrău HSS şi BiFlex, 
în tabelul din dreapta găsiţi parametrii diferiți ai acestora:

4. Danturarea (pasul danturii):
Pasul danturii este menţionat în ZpZ = numărul de dinţi per 
ţol (țol=25,4 mm). Se face distincţie între dantura normală 
şi o dantura combinată.

Dantură combinată (Vario) = în cadrul 
unui grup de dinţi distanţa dintre dinţi 
este variabilă; adecvată pentru tăierea 
unor secţiuni mari (materiale masive). 
Se reduc vibraţiile la tăierile 
longitudinale şi transversale.

Dantură normală = pas uniform al 
danturii, adecvată pentru tăierea 
ţevilor şi a profilelor cu dimensiuni 
mai mici şi grosimi mai mici a 
pereţilor.
 

Bandă de tăiere HSS pentru metal

Această bandă este confecţionată din oţel 
pentru scule, rezistenţa la uzură este dată 
de cementita dură din banda purtătoare 
şi din vârful dinţilor. Vârfurile dinţilor sunt 
călite, materialul părţii purtătoare este 
îmbunătățit. Printr-un tratament special de 
îmbunătățire a părţii posterioare a benzii se 
obține o rezistenţă ridicată şi prin urmare o 
uzură mai redusă, ceea ce permite folosirea 
unor parametrii de aşchiere mai mari. 
Această bandă de tăiere este optimă pentru 
utilizarea obișnuită în atelier şi anume 
pentru tăierea oţelului normal.

Bandă de tăiere BiFlex pentru metal
 
Materialul din care este confecţionată 
banda purtătoare este un oţel înalt aliat de 
îmbunătățire. Este foarte flexibil și cu 
elasticitate de durată. 
Vârfurile dinţilor sunt din oţel HSS 
îmbunătățit în calitatea M42. Aceste două 
oţeluri se îmbină inseparabil prin procese 
de sudură cu electroni sau cu laser. Banda 
BiFlex este multilateral utilizabilă şi ideală 
pentru debitarea tuturor sortimentelor 
uzuale de oţel (şi oţel inoxidabil) cu o 
duritate de până la 45 HRC.

Fierăstrăul cu bandă
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Piese de prindere

Reglajul optim al avansului şi a vitezei de tăiere

Cu ajutorul şpanului de aşchiere puteţi 
recunoaşte foarte repede şi uşor dacă 
avansul şi viteza benzii de tăiere a 
fierăstrăului sunt reglate corect.

Şpanul de aşchiere argintiu, lejer, în spirale 
uniforme este optim şi vă indică faptul că 
avansul şi viteza benzii au fost selectate 
corect.

Dacă însă şpanul este ars şi compact 
reduceţi avansul şi/sau viteza benzii de 
tăiere a fierăstrăului.

Şpanul subţire şi franjurat indică faptul că 
trebuie să măriţi avansul şi viteza benzii 
trebuie redusă.

Indicaţii generale cu privire la fierăstraie

Prin rodajul corespunzător a 
benzii de tăiere a fierăstrăului se 
poate evita ruperea prematură 
a vârfurilor dinţilor, iar dantura 
benzii se ascute şi se întăreşte 
astfel se va atinge cel mai ridicat 
potenţial de performanţă şi o 
durată de funcţionare a benzii 
semnificativ mai lungă.

Rodajul benzii de tăiere fierăstrău

Vă rugăm să aveţi în vedere 
că piesa care urmează să fie 
prelucrată este prinsă strâns 
în poziţia dorită / corectă,
astfel, încât aceasta să nu 
vibreze şi să nu se poată 
roti. De aceea nu este 
indicată utilizarea unor piese 
de prelucrat deformate sau 
deteriorate deoarece acestea 
nu pot fi prinse strâns. Cele 
mai bune rezultate de tăiere 
se pot obţine dacă ghidajul 
fierăstrăului cu bandă este 
poziţionat cât mai aproape 
posibil de piesa de prelucrat.

Şpan de aşchiere optim Şpan de aşchiere subţire Şpan de aşchiere ars

Cum se efectuează rodajul benzilor de tăiere a fierăstrăului?

Determinaţi viteza de tăiere (m/min) şi avansul (mm/min) corespunzătoare pentru materialul şi dimensiunea piesei 
dumneavoastră de prelucrat. 
Tăiaţi cu un avans de jumătate din avansul normal (prin urmare timpul de tăiere se dublează) şi cu cca. 70% din viteza de 
tăiere recomandată. În cazul în care apar vibraţii sau zgomote datorate oscilaţiilor, reduceţi la minim viteza de tăiere. După 
cca. 15 – 20 min. avansul poate fi mărit în mod treptat până când se obţine capacitatea normală de tăiere.

Bandă nouă de tăiere a 
fierăstrăului

Bandă de tăiere a fierăstrăului 
cu rodaj efectuat

Bandă de tăiere a fierăstrăului 
fără rodaj efectuat
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Accesorii fierăstrăul cu bandă

Benzi de tăiere fierăstrău - HSS / BiFlex

Nr.art. Specificație 

47-1000 HSS 1140 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1001 HSS 1140 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

47-1002P BiFlex 1140 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1004 BiFlex 1140 x 13 x 0,60 - Vario 6 / 10 ZpZ

47-1206 HSS 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1207 HSS 1325 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

47-1208 BiFlex 1325 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1209 BiFlex 1325 x 13 x 0,6 - Vario 6 / 10 ZpZ

47-1210 HSS 1440 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1211 HSS 1440 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

47-1212 BiFlex 1440 x 13x 0,65 - 14 ZpZ

47-1214 BiFlex 1440 x 13 x 0,6 - Vario 6 / 10 ZpZ

47-1005 HSS 1470 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1006 HSS 1470 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

47-1007P BiFlex 1470 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1009 BiFlex 1470 x 13 x 0,6 - Vario 6 / 10 ZpZ

47-1010 HSS 1638 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1011 HSS 1638 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

47-1012P BiFlex 1638 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

Nr.art. Specificație 

47-1014 BiFlex 1638 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 ZpZ

47-1200 HSS 1735 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1201 HSS 1735 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

47-1202 BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 14 ZpZ

47-1203 BiFlex 1735 x 13 x 0,9 - 8 ZpZ

47-1345 BiFlex 2080 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

47-1025 BiFlex 2110 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

47-1240 HSS 2190 x 25 x 0,9 - 14 ZpZ

47-1241 HSS 2190 x 25 x 0,9 - 8 ZpZ

47-1242 BiFlex 2190 x 27 x 0,9 - 14 ZpZ

47-1243 BiFlex 2190 x 27 x 0,9 - 8 ZpZ

47-1244 BiFlex 2190 x 27 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

47-1015 HSS 2360 x 20 x 0,9 - 14 ZpZ

47-1016 HSS 2360 x 20 x 0,9 - 8 ZpZ

47-1017 BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - 14 ZpZ

47-1019 BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

47-1020 BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

47-1030 BiFlex 2450 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

47-1032 BiFlex 2480 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

47-1033 BiFlex 2680 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

47-1038 BiFlex 2725 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

47-1034 BiFlex 2750 x 27 x 0,9 - Vario 6/10 ZpZ

47-1037 BiFlex 2925 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1045 BiFlex 3045 x 20 x 0,9 - Vario 5/8 ZpZ

47-1035 BiFlex 3160 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1036 BiFlex 3280 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1250 HSS 3280 x 25 x 0,9 - 14 ZpZ

47-1251 HSS 3280 x 25 x 0,9 - 8 ZpZ

47-1254 BiFlex 3280 x 27 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

47-1260 BiFlex 3400 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1270 BiFlex 3660 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1271 BiFlex 3660 x 34 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1272 BiFlex 3770 x 34 x 1,1 - Vario 6/10 ZpZ

47-1274 BiFlex 3960 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ 

47-1280 BiFlex 4160 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ

47-1281 BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ

47-1039 BiFlex 4800 x 34 x 1,1 -  Vario 4/6 ZpZ

47-1290 BiFlex 5000 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ

47-1040 BiFlex 5200 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ

47-1299 BiFlex 5200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ

47-1300 BiFlex 6000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ

47-1310 BiFlex 6800 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ

47-1320 BiFlex 8200 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ

47-1330 BiFlex 8400 x 54 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ

47-1340 BiFlex 10500 x 67 x 1,6 - Vario 2/3 ZpZ

Această bandă este confecţionată din oţel pentru scule, rezistenţa la uzură 
este dată de cementita dură din banda purtătoare şi din vârful dinţilor. 
Vârfurile dinţilor sunt călite, materialul părţii purtătoare este îmbunătățit. 
Printr-un tratament special de îmbunătățire a părţii posterioare a benzii 
se obține o rezistenţă ridicată şi prin urmare o uzură mai redusă, ceea ce 
permite folosirea unor parametrii de aşchiere mai mari. 
Această bandă de tăiere este optimă pentru utilizare generală în atelier 
pentru tăierea oţelului obişnuit.

Materialul din care este confecţionată banda purtătoare este un oţel înalt 
aliat îmbunătățit. Este foarte flexibil şi cu o elasticitate de durată. Vârfurile 
dinţilor sunt din oţel HSS îmbunătățit, de calitate M42. Aceste două oţeluri 
se îmbină inseparabil prin procese de sudură cu electroni sau cu laser. 
Banda BiFlex este universal utilizabilă şi ideală pentru debitarea tuturor 
sortimentelor uzuale de oţel (şi oţel inoxidabil) cu o duritate de până la 
45 HRC.

Benzi de tăiere fierăstrău HSS

Benzi de tăiere BiFlex
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Accesorii diverse

Şpanul este atras de un magnet 
cu aderenţă puternică şi prin 
tragerea butonului şpanul este 
evacuat.

Îndepărtare uşoară şi 
colectare a şpanului magnetic 
de la tăierea cu fierăstrăul

Asigură un loc de muncă curat

Pentru maşini de debitare 
abrazivă

Adecvat pentru debitarea 
profilelor şi ţevilor din oţel, 
aluminiu, oţel inoxidabil şi 
piatră

Pentru fierăstraie circulare 
pentru metal

Pânze de fierăstrău pentru 
fierăstraie circulare pentru 
metal - prin stratul de TiN 
cu care este acoperită pânza 
este mărită durata de viaţă a 
acesteia şi prin urmare creşte 
şi eficienţa ei. Adecvat pentru 
oţel inoxidabil, oţel, aluminiu, 
materiale neferoase etc.

Optim pentru tăieturi interioare 
şi exterioare, respectiv pentru 
tăierea de raze mici de curbură.

Pentru fierăstrău circular de debitat

Pânze universale de fierăstrău 
HM pentru fierăstraie circulare de 
debitat, pentru tăierea profilelor, 
ţevilor, tablei cutate, canalurilor 
de cabluri, grilajelor ş.a.m.d. Fără 
agent de răcire. Adecvat pentru 
oţel, aluminiu, materiale neferoase, 
material plastic etc.

Accesorii fierăstrăul cu bandă

Discuri de tăiere

48-1060 Pânză fierăstrău HM pentru oţel 355 x Z 58

48-1064 Pânză fierăstrău HM pentru aluminiu 355 x Z 80

51-1050 Aparat magnetic de ridicare a şpanului

48-1080 Disc de debitare 355 x 3,0 x 25,4 mm

Benzi fierăstrău pentru fierăstraie cu bandă verticale

Nr.art. Specificație 

48-1037 Disc fierăstrău HSS, TiN 250 x 2,0 x 32 mm, Z 128

48-1040 Disc fierăstrău HSS, TiN  315 x 2,5 x 32 mm, Z 160

48-1044 Disc fierăstrău HSS, TiN  350 x 2,5 x 32 mm, Z 160

48-1025 Disc fierăstrău HSS, TiN 275 x 2,5 x 40 mm, Z 140

48-1026 Disc fierăstrău HSS, TiN  315 x 2,5 x 40 mm, Z 160

48-1027 Disc fierăstrău HSS, TiN  350 x 2,5 x 40 mm, Z 160

Nr.art. Specificație 

47-1046 HSS 2520 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ 

47-1047 HSS 2520 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ 

47-1048 HSS 2840 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1049 HSS 2840 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1056 HSS 3490 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1055 HSS 3490 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1061 HSS 3880 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ

47-1060 HSS 3880 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ 

47-1066 HSS 3970 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ 

47-1065 HSS 3970 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ 

47-1051 HSS 4540 x 4 x 0,65 - 14 ZpZ 

47-1050 HSS 4540 x 8 x 0,65 - 14 ZpZ 

Pânze fierăstrău

Agent de răcire miscibil cu apa cu un domeniu de 
performanţă excelent la o productivitate
excepţională - din volumul canistrei rezultă până la 
200 l emulsie de răcire

Aditivii speciali prelungesc timpul de repaus şi 
îmbunătăţesc debitul de curgere alaşchiilor, prin 
aceasta se asigură un aspect calitativ mai bun al 
tăierii pe materialul deprelucrat.

Acest concentrat este conceput pentru toate 
lucrările de aşchiere a oţelului şi metalelor
neferoase, de ex. găurire, frezare, tăiere, strunjire, 
etc.

Concentraţia necesară la utilizare (ulei:apă)
Strunjire, găurire, frezare         1:20 până la 1:40

54-1206 Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 
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DG 13 M

SEMIPROFESSIONAL

• Proces de şlefuire mai rapid şi mai simplu
• Unghi de vârf reglabil universal între 90° - 135°
• Pentru şlefuire burghielor elicoidale din HSS sau metal dur din 2 - 13 mm
• Inclusiv dispozitiv de formare a vârfurilor burghielor
• Rezultat optim de ascuţire datorită cleştelui de prindere special ghidat
• Cleştii de prindere ER20 dau posibilitatea şi a prinderii dimensiunilor intermediare

Maşina de ascuţit burghie 
Maşina de şlefuit burghie DG 13 M, uşor de mânuit, este ideală pentru şlefuirea/ascuţirea 
burghielor elicoidale din HSS sau metal dur. Datorită unghiului reglabil al vârfurilor de la 
90° până la 135° acest model este utilizabil universal pentru burghie elicoidale cu 2 tăişuri.

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 3 - 13 mm, 11 buc.  

(3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0)
• Suport cleşte de prindere ER 20

Reglare preliminară

Formarea vârfului

Şlefuirea unghiului vârfului

Ascutire rapidă și ușoară 
a burghielor elicoidale

PREȚ

Top

Dovedit de 
1000 de ori

Date tehnice DG 13 M
Diametru burghiu 2 - 13 mm
Unghiul la vârf 90° - 135°
Turaţie 4800 rot/min
Putere motor 0,12 kW 
Tensiune 230 V
Lungime 280 mm
Lăţime 135 mm
Înălţime 165 mm
Greutate cca. 8 kg
Nr.art. 05-1612

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru burghiu HSS 05-1708
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru burghiu de carbura 05-1709

NOU
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DG 13 MD

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de ascuţit burghie 
Maşina de şlefuit burghie DG 13 MD, uşor de mânuit, este ideală pentru şlefuire/ascuţirea burghielor 
elicoidale din HSS, metal dur, cobalt etc. Avantajul acestui model - comparativ cu DG 13 M - este 
posibilitatea de a detalona prin rectificare suprafeţele tăişului, astfel asigurându-se un rezultat 
prefect al găuririi.

•  Inclusiv echipament pentru formarea vârfurilor, adică o centrare mai bună a vârfului  
burghiului la piesa de prelucrat şi micşorarea forţei necesare de avans

• Staţie suplimentare pentru detalonarea prin rectificare a tăişurilor burghielor (unghiul feţei de aşezare)
• Unghi de vârf reglabil universal între 90° - 135°
• Pentru şlefuire burghielor elicoidale din HSS sau metal dur din 2 - 13 mm
• Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
• Rezultate de lucru rapide şi precise datorită operării simple

Date tehnice DG 13 MD
Diametru burghiu 2 - 13 mm
Unghiul la vârf 90° - 135°
Turaţie 4800 rot/min
Putere motor 0,12 kW 
Tensiune 230 V
Lungime 280 mm
Lăţime 135 mm
Înălţime 165 mm
Greutate cca. 8,1 kg
Nr.art. 05-1613

Reglare preliminară

Formarea vârfului

Şlefuirea unghiului vârfului

Detalonarea prin rectificare a 
unghiului feţei de aşezare 

NOU
Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 3 - 13 mm, 11 buc.  

(3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0)
• Suport cleşte de prindere ER 20

Staţii pentru formarea vârfului 
tăişului transversal şi 

detalonarea prin rectificare a 
unghiului feţei de aşezare

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru burghiu HSS 05-1710
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru burghiu de carbura 05-1711
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DG 20 M

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de ascuţit burghie 
Maşina de şlefuit burghie DG 20 M uşor de mânuit este ideală pentru ascuţirea burghielor 
elicoidale HSS, cobalt sau metal dur. Datorită unghiului reglabil al vârfurilor de la 90° 
până la 135° acest model este utilizabil universal pentru burghiile elicoidale cu 2 tăişuri.

Date tehnice DG 20 M
Diametru burghiu 2 - 20 mm
Unghiul la vârf 90° - 135°
Turaţie 4800 rot/min
Putere motor 0,12 kW 
Tensiune 230 V
Lungime 285 mm
Lăţime 130 mm
Înălţime 170 mm
Greutate cca. 8,6 kg
Nr.art. 05-1614

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru burghiu HSS 05-1712
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru burghiu de carbura 05-1713

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 3 – 12 mm, 11 buc. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm)
•  Cleşti de prindere ER 25, 14 – 20 mm, 7 buc. 

(14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)
• Suport cleşte de prindere ER 20 sau ER 25

• Pentru şlefuire burghielor elicoidale din HSS sau metal dur din 2 - 20 mm
• Cleştii de prindere ER20 și ER25 dau posibilitatea şi a prinderii dimensiunilor intermediare
• Rezultat optim de ascuţire datorită cleştelui de prindere special ghidat
• Inclusiv dispozitiv de formare a vârfurilor burghielor
• Unghi de vârf reglabil universal între 90° - 135°
• Proces de şlefuire mai rapid şi mai simplu

Ascutire rapidă și ușoară 
a burghielor elicoidale

TOP-PREȚ

NOU

Reglare preliminară

Formarea vârfului

Şlefuirea unghiului vârfului

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



395

DG 32 MD

SEMIPROFESSIONAL

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 40, 8 – 32 mm, 25 buc. 

 (8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 /  
20 / 21 / 22 /  23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /  
31 / 32 mm)

• Suport cleşte de prindere ER 40

•  Inclusiv echipament pentru formarea vârfurilor, adică o centrare mai bună a vârfului  
burghiului la piesa de prelucrat şi micşorarea forţei necesare de avans

• Staţie suplimentare pentru detalonarea prin rectificare a tăişurilor burghielor (unghiul feţei de aşezare)
•  25 buc. cleşti de prindere ER 40 cuprinşi în completul de livrare care sunt adecvaţi şi pentru fixare mărimilor intermediare
• Pentru şlefuirea burghielor elicoidale din HSS, metal dur sau acoperite cu strat TIN de 8 - 32 mm
• Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
• Funcţionare fără vibraţii datorită proprie greutăţi şi a picioarelor de cauciuc
• Unghi vârf reglabil pentru toate burghiele elicoidale uzuale

Maşina de ascuţit burghie 
Maşina de şlefuit/ascuţit burghie DG 32 MD este adecvată pentru toate burghiele elicoidale uzuale 
cu 2 tăişuri din HSS, cobalt sau metal dur şi similar între 8 – 32 mm. Avantajul acestui model este 
posibilitatea de a detalona prin rectificare suprafeţele tăişului, astfel asigurându-se un rezultat 
perfect al găuririi.

Date tehnice DG 32 MD
Diametru burghiu 8 – 32 mm
Unghiul la vârf 90° - 140°
Turaţie 4800 rot/min
Putere motor 0,25 kW
Tensiune 230 V
Lungime 425 mm
Lăţime 220 mm
Înălţime 235 mm
Greutate cca. 30 kg
Nr.art. 05-1615

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru burghiu HSS 05-1714
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru burghiu de carbura 05-1415

NOU

Reglare preliminară

Formarea vârfului

Şlefuirea unghiului vârfului

Detalonarea prin rectificare a 
unghiului feţei de aşezare 

Staţii pentru formarea vârfului 
tăişului transversal şi 

detalonarea prin rectificare a 
unghiului feţei de aşezare
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DG 32 PRO

1

2

1

2

1
2

1 2

PROFESSIONAL

Maşina de ascuţit burghie 

Date tehnice DG 32 PRO
Diametru burghiu 2 – 32 mm
Unghi de vârf 90° - 135°
Turaţie 4800 rot/min
Putere motor 0,25 kW
Tensiune 230 V
Lungime 350 mm
Lăţime 210 mm
Înălţime 305 mm
Greutate cca. 32 kg
Nr.art. 05-1616

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire diamantat SDC
•  Cleşti de prindere ER 20, 3 – 12 mm, 10 buc. 

(3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm)
•  Cleşti de prindere ER 20, 13 – 32 mm, 20 buc. 

(13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 /  
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 mm)

• Suport cleşte de prindere ER 20 sau ER 40

NOU

1. Reglare preliminară Ø 2 - 13 mm
2. Reglare preliminară Ø 8 - 32 mm

1. Formarea vârfului Ø 2 - 13 mm / 2. Formarea vârfului Ø 8 - 32 mm

1. Şlefuirea unghiului vârfului Ø 2 - 13 mm
2. Şlefuirea unghiului vârfului Ø 8 - 32 mm

1. Detalonarea prin rectificare a unghiului feţei de aşezare  Ø 2 - 13 mm
2. Detalonarea prin rectificare a unghiului feţei de aşezare  Ø 8 - 32 mm

Calitate de top

Ascutire rapidă și ușoară a 
burghielor elicoidale

Staţii pentru formarea vârfului 
tăişului transversal şi 

detalonarea prin rectificare a 
unghiului feţei de aşezare

Potrivit pentru 
majoritatea burghielor 

comerciale

•  Inclusiv echipament pentru formarea vârfurilor, adică o centrare mai bună a vârfului  
burghiului la piesa de prelucrat şi micşorarea forţei necesare de avans

•  30 buc. cleşti de prindere ER cuprinşi în completul de livrare care sunt adecvaţi şi pentru  
fixare mărimilor intermediare

• Staţie suplimentare pentru detalonarea prin rectificare a tăişurilor burghielor (unghiul feţei de aşezare)
• Unghi de vârf reglabil universal între 90° - 135°
•  Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
• Rezultate de lucru rapide şi precise datorită operării simple
•  Funcţionare fără vibraţii datorită proprie greutăţi şi a picioarelor de cauciuc
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DG 32 PRO

DAS ORIGINAL

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN (3 - 12 mm) pentru burghiu HSS 05-1710
Disc de şlefuire diamantat SDC (3 - 12 mm) p. burghiu de carbura 05-1711
Disc de şlefuire CBN (12,1 - 32 mm) pentru burghiu HSS 05-1714
Disc de şlefuire diamantat SDC (12,1 - 32 mm) p. burghiu de carbura 05-1715

10 buc. menghine ER 20 
(3 - 12 mm) respectiv 20 buc. 
menghine ER 40 (13 - 32 mm) 
cuprinse în completul de livrare.

Discuri diamantate de şlefuire SDC cuprinse în completul de livrare

PREȚ

Top

Maşina de ascuţit burghie 
Maşina de şlefuit/ascuţit burghie DG 32 Pro este adecvată pentru toate burghiele elicoidale uzuale cu 2 
tăişuri din HSS, cobalt sau metal dur şi similar între 2 – 32 mm. Avantajul acestui model este posibilitatea 
de a detalona prin rectificare suprafeţele tăişului, astfel asigurându-se un rezultat perfect al găuririi. 
Rentabilitate ridicată datorită procesului de şlefuire rapid la costuri de investiţii reduse. M
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EMG 14
EMG 30

• Freză cu 2, 3 şi 4 tăişuri, începând cu diam. 12 mm ascuţibil cu 6 tăişuri
• Pentru şlefuirea frontală a frezelor HSS şi metal dur
• Funcţionare fără vibraţii datorită proprie greutăţi şi a picioarelor de cauciuc
• Rezultate de lucru rapide şi precise datorită operării simple
• Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
• Livrabile 2 modele, la alegere între 4 - 14 mm sau 12 - 30 mm

Date tehnice EMG 14 EMG 30
Diametru de frezare 4 – 14 mm 12 – 30 mm
Unghiul la vârf 0° - 5° 0° - 5°
Turaţie 4800 rot/min 4800 rot/min
Putere motor 0,16 kW 0,25 kW
Tensiune 230 V 230 V
Lungime 300 mm 350 mm
Lăţime 190 mm 270 mm
Înălţime 200 mm 300 mm
Greutate cca. 13 kg 25 kg
Nr.art. 05-1619 05-1622

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 3 – 14 mm, 6 buc. (EMG 14) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  Cleşti de prindere ER 40, 12 – 30 mm, 10 buc. (EMG 30) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Suport cleşte de prindere

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru EMG 14 05-1718
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru EMG 14 05-1719
Disc de şlefuire CBN pentru EMG 30 05-1720
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru EMG 30 05-1721

Reglare preliminară

Şlefuirea tăişului 1 şi 3

Şlefuirea unghiului vârfului

NOU

Şlefuirea unghiului feţei de 
aşezare la frezele cu 2 tăişuri

Şlefuirea unghiului feţei de 
aşezare la frezele cu 3 şi 4 
tăişuri

Maşini de şlefuit freze-tijă
Maşinile de şlefuit freze-tijă EMG 14 şi EMG 30 sunt ideale pentru şlefuirea 
frezelor-tijă din HSS şi metal dur. Datorită unghiului reglabil al vârfurilor de 
la 0° până la 5°, aceste modele sunt utilizabile universal pentru freze cu 2, 3, 4 tăişuri.
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EMG 14 Pro
EMG 30 Pro

Maşini de şlefuit freze-tijă

Date tehnice EMG 14 Pro EMG 30 Pro
Diametru de frezare 4 – 14 mm 12 - 30 mm
Unghiul la vârf 0° - 5° 0° - 5°
Turaţie 4800 rot/min 4800 rot/min
Putere motor 0,16 kW 0,25 kW
Tensiune 230 V 230 V
Lungime 380 mm 550 mm
Lăţime 190 mm 300 mm
Înălţime 285 mm 360 mm
Greutate cca. 20 kg 39 kg
Nr.art. 05-1623 05-1624

Reglare preliminară

Şlefuirea tăişului 1 şi 3

Şlefuirea unghiului vârfului

Şlefuirea unghiului feţei de 
aşezare la frezele cu 2 tăişuri

Şlefuirea unghiului feţei de 
aşezare la frezele cu 3 şi 4 
tăişuri

Slefuirea tăişului spiralei 
exterioare Accesorii standard:

• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 3 – 14 mm, 6 buc. (EMG 14 Pro) 

(4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 mm)
•  Cleşti de prindere ER 40, 12 – 30 mm, 10 buc. (EMG 30 Pro) 

(12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 mm)
• Suport cleşte de prindere

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pt. faţa frontală pt. EMG 14 Pro 05-1718
Disc de şlefuire diam. SDC pt. faţa frontală pt. EMG 14 Pro 05-1719
Disc de şlefuire CBN pt. tăişul lateral pt. EMG 14 Pro 05-1722
Disc de şlefuire diam. SDC pt. tăişul lateral pt. EMG 14 Pro 05-1723
Disc de şlefuire CBN pt. faţa frontală pt. EMG 30 Pro 05-1724
Disc de şlefuire diam. SDC pt. faţa frontală pt. EMG 30 Pro 05-1725
Disc de şlefuire CBN pt. tăişul lateral pt. EMG 30 Pro 05-1726
Disc de şlefuire diam. SDC pt. tăişul lateral pt. EMG 30 Pro 05-1727

NOU

• Pentru şlefuirea frontală a frezelor HSS şi metal dur
• Staţii suplimentare pentru şlefuirea tăişului spiralei exterioare
• Freză cu 2, 3 şi 4 tăişuri, începând cu diam. 12 mm ascuţibil cu 6 tăişuri
• Funcţionare fără vibraţii datorită proprie greutăţi şi a picioarelor de cauciuc
• Rezultate de lucru rapide şi precise datorită operării simple
• Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
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STG 20
STG 42

•  Maşină de şlefuire tarozi portabilă pentru şlefuirea tarozilor cu 2, 3 şi 4 intrări  
(canal de aşchii)

• Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
• Adecvat pentru şlefuirea tarozilor din HSS respectiv aliaj dur
• Rezultate de lucru rapide şi precise datorită operării simple
• Livrabile 2 modele, la alegere de la M5 - M20 mm sau M16 - M42

Date tehnice STG 20 STG 42
Zona de ascutire M5 – M20 M16 - M42
Unghiul la vârf 5° - 30° 5° - 30°
Turaţie 4800 rot/min 4800 rot/min
Putere motor 0,16 kW 0,25 kW
Tensiune 230 V 230 V
Lungime 320 mm 400 mm
Lăţime 235 mm 300 mm
Înălţime 265 mm 310 mm
Greutate cca. 14 kg 24 kg
Nr.art. 05-1628 05-1629

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru STG 20 05-1730
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru STG 20 05-1731
Disc de şlefuire CBN pentru STG 42 05-1732
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru STG 42 05-1733

Maşini de şlefuit tarozi
Maşinile de şlefuire/ascuţire tarozi STG 20 şi STG 42 sunt ideale pentru şlefuirea tarozilor 
din HSS şi metal dur. Datorită unghiului reglabil al vârfurilor de la 5° până la 30° aceste 
modele sunt utilizabile universal pentru tarozi cu 2,3 şi 4 intrări.

NOU

Reglare preliminară

Şelfuirea tăişului

Şlefuirea lungimii de tăiere

Şlefuirea suprafeţei frontale

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 5 – 14 mm, 6 buc. (STG 20) 

(5 / 7 / 8 / 9 / 13 / 14 mm)
•  Cleşti de prindere ER 40, 13 – 30 mm, 9 buc. (STG 42) 

(13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 23 / 25 / 28 / 30 mm)
• Suport cleşte de prindere
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CM 14Maşină de debitat şi polizat
Maşina de debitat şi polizat CM 14 reprezintă maşina ideală pentru scurtarea sculelor 
cilindrice între 4 - 14 mm (de ex. ştifturi ejectoare), rectificarea suprafeţelor frontale 
ale burghielor respectiv frezare, şlefuire caneluri,.....

Date tehnice CM 14
Domeniu de prindere 4 – 14 mm
Reglare unghi -30° până la +30°
Turaţie 4800 rot/min
Putere motor 0,16 kW
Tensiune 230 V
Lungime 320 mm
Lăţime 190 mm
Înălţime 200 mm
Greutate cca. 11 kg
Nr.art. 05-1631

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire CBN pentru HSS 05-1734
Disc de şlefuire diamantat SDC pentru de carbura 05-1735

• Rezultate de lucru rapide şi precise datorită operării simple
• Rotor cu rulmenţi cu bile de precizie asigură o funcţionare de înaltă silenţiozitate
• Funcţionare fără vibraţii datorită proprie greutăţi şi a picioarelor de cauciuc
•  11 buc. cleşti de prindere ER20 cuprinşi în completul de livrare care sunt adecvaţi  

şi pentru fixare mărimilor intermediare
• Pentru debitarea pieselor de prelucrat din HSS sau metal dur

Reglare preliminară

Cleşti de strângere ER 20 între 4 - 14 mm 
cuprinşi în completul de livrare.

Unghi de şlefuire reglabil de la -30° 
până la +30°

Exemplu de aplicaţie

NOU
Accesorii standard:
• Disc de şlefuire CBN
•  Cleşti de prindere ER 20, 4 – 14 mm, 11 buc. 

(4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm)
• Suport cleşte de prindere ER 20
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U3M

PROFESSIONAL

Maşina de ascuţit cuţite de gravat
Maşina de ascuţit cuţite de gravat U3M este utilizabilă universal datorită posibilităţilor 
multiple de pivotarea şi reglare. Datorită accesoriilor standard multiple acest model 
oferă un pachet de performanţe optime la o investiţie scăzută.

• Pentru şlefuirea de ex. a: poansoanelor, burghielor elicoidale, electrozilor. portcuţitelor, vârfurilor de centrare etc.
• Operare şi manipulare simplă
• Corp de bază solid asigură precizie de-a lungul a multor ani
• Cap index cu 24 poziţii de înclichetare pentru şlefuire pogoanelor la poansoane şi electrozi
• Optim adecvat pentru şlefuirea portcuţitelor(freză de tăiere)
•  Accesorii standar cuprinzătoare; prindere pentru burghie elicoidale, freză tijă şi cuţit de strunjire,  

disc diamantat, cleşti de prindere, ...
• Multe posibilităţi de pivotare şi reglare pentru realizarea de ştihel de gravare (cilindric, centrat, conic, ...)
• Ax de şlefuit de precizie acţionat fără vibraţii pentru rezultate optime de şlefuire

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire din corund
• Disc de şlefuire diamantat
• Diamant de îndreptare
• Flanşă disc
• Lampă de lucru cu LED
•  Cleşte de prindere 4, 6,  

8, 10, 12 mm
• Prindere burghiu elicoidal
• Prindere freză tijă
• Prindere cuţit de strunjire
• Curea de schimb

Prindere cuţit de strunjire

Prindere freză tijă

Complet de livrare: prindere burghie elicoidale, 
prindere freză cu tijă şi cuţit de strunjit, cleşti de 
prindere, disc de şlefuit din corund, disc de şlefuit 
diamantat , curele de acţionare

Prindere burghiu elicoidal

Potrivit pentru ascutire eg.
- matrițe
- burghie
- electroz
- instrumente de așchier
- centre

PREȚ tipp

Date tehnice U3M
Diametru cleşte de prindere min./max. 3 - 18 mm 
Diametru max. de şlefuire 25 mm
Şlefuire conică 0 - 180°
Unghi de ascuţire dorsal 0 - 45°
Unghi negativ 0 - 25°
Viteză 5000 rot/min
Piatră oală 100 x 50 x 20 mm
Poziţie de înclichetare cap divizor 24 (la fiecare 15°)
Putere motor 0,37 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Lungime 450 mm
Lăţime 500 mm
Înălţime 400 mm
Greutate cca. 45 kg
Nr.art. 05-1639 (230 V)

05-1641 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc pt. scule HSS 05-1786
Disc diamantat 05-1787
Flanşă disc 05-1788B
Diamant îndreptare 05-1788C
Cleşte de prindere 3 mm 05-1789
Cleşte de prindere 14 mm 05-1795
Cleşte de prindere 16 mm 05-1796
Cleşte de prindere 18 mm 05-1796B

NOU
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KFM 200 MMaşina de teşire muchii
Maşina de teşire muchii KFM 200 M este cel mai bine adecvată pentru debavurarea 
şi teşirea celor mai diferite materiale precum şi pentru pregătirea economică a 
cordoanelor de sudură. Acest model îşi găseşte domeniul său de utilizare în 
principal în industria prelucrătoare a metalelor.

Date tehnice KFM 200 M
Lăţime max. teşitură la 45° 10 mm
Reglare unghi 15° - 45°
Riglă de ghidare 200 mm
Turaţie 2800 rot/min
Putere motor 0,37 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 370 x 250 x 230 mm
Greutate cca. 11 kg
Nr.art. 05-1632

Accesorii optionale: Nr.art.
Plăcuţe de tăiere interschimbabile HM (9 buc) 05-1736
Cap de frezare înlocuitor 05-1737

Accesorii standard:
• Riglă de ghidare 200 mm
• Cap de frezare
•  Plăcuţe de tăiere  

interschimbabile HM
• Sculă de operare

Ideal pentru pregătire 
economică a sudurilor

Pentru oțel, aluminiu, 
materiale neferoase, etc.

Reglare fără trepte a unghiului teşiturii 
de la 15° până la 45°

Reglarea fără scule a înălţimii / 
adâncimii teşiturii

Inclusiv cap de frezare 
cu plăcuţe interschimbabile 
HM uzuale comercial

•  Domeniul de utilizare direct la piesa de prelucrat , din acest motiv ideal  
pentru plăci mari, grinzi metalice şi profile cu aşezare la 90°

•  Conceput pentru sanfrenarea muchiilor drepte si pregatirii de sudura
•  Indispensabila in industria constructoare de masini, ateliere, etc.
•  Lucrul fără oboseală datorită operării cu două mâini ergonomice.
•  Îndepărtare rapidă şi simplă a muchiilor de tăiere
•  Model ieftin pentru solicitări uşoare până la medii

NOU
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KFM 500 M

SEMIPROFESSIONAL

Maşină de teşire muchii
Maşina de teşire muchii KFM 500 m este cel mai bine adecvată pentru debavurarea 
şi teşirea celor mai diferite materiale precum şi pentru pregătirea economică a 
cusăturilor de sudură. Acest model îşi găseşte domeniul său de utilizare în 
principal în industria prelucrătoare a metalelor.

• Reglare simplă a adâncimii de frezare şi a unghiului dorit
•  Cel mai bine adecvat pentru debavurare şi realizarea teşituri (muchii vizibile) a celor mai  

diferite materiale de ex.: oţel, aluminiu, materiale neferoase, materiale plastice etc.
• Maşină optimă pentru pregătirea economică a cusăturilor de sudură
• Reglare fără trepte a unghiului teşiturii de la 15° până la 45°
• Model ieftin pentru solicitări uşoare până la medii

Date tehnice KFM 500 M
Lăţime max. teşitură la 45° 5 mm
Reglare unghi 15° - 45°
Riglă de ghidare 500 mm
Turaţie 2800 rot/min
Putere motor 0,55 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 500 x 370 x 265 mm
Greutate cca. 33 kg
Nr.art. 05-1633

Accesorii standard:
• Riglă de ghidare 500 mm
• Cap de frezare
• Plăcuţe de tăiere interschimbabile HM
• Sculă de operare

Riglă de ghidare dimensionată mare 
pentru o aşezare sigură a piesei de 
prelucrat

PREȚ

Top

Pentru oțel, aluminiu, 
materiale neferoase, etc.

Motor de acţionare de putere mare 
(400 V) cu moment de rotaţie înalt

Înălţimea teşiturii este reglabilă fără 
trepte între 0 - 3 mm

Accesorii optionale: Nr.art.
Plăcuţe de tăiere interschimbabile HM (9 buc) 05-1736
Cap de frezare înlocuitor 05-1737

Unghi de teşire reglabil între 15° - 45°

NOU
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KSM 500 S

SEMIPROFESSIONAL

Maşină de şelfuit canturi
Maşina de şlefuit canturi KSM 500 S este adecvată pentru debavurarea şi faţetarea celor mai 
diferite materiale precum de ex. aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice etc., dar şi special 
pentru materiale dure până la HRC63. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare în 
principal în industria prelucrătoare a metalelor.

• Cel mai adecvat pentru debavurarea şi faţetarea (45°) muchiilor drepte
•  În fabricaţia de serie echipată cu disc de şlefuire din corindon, adecvat ideal pentru utilizare la  

materiale călite până la HRC63, dar şi pentru aluminiu, materiale neferoase, materiale pastice etc.
•  Maşină de şlefuit canturi stabilă şi simplă pentru prelucrarea pieselor mici şi mejlocii, începând  

cu o grosime de 2 mm
• Model ieftin pentru solicitări uşoare până la medii
• Masă proprie mare pentru o prelucrare fără vibraţii

Date tehnice KSM 500 S
Lăţime max. teşitură la 45° 5 mm
Reglare unghi 45°
Riglă de ghidare 500 mm
Turaţie 2800 rot/min
Putere motor 0,55 kW
Tensiune 400 V
Dimensiunile maşinii (Lg x Lt x H) 500 x 360 x 360 mm
Greutate cca. 37 kg
Nr.art. 05-1637

Accesorii standard:
• Riglă de ghidare 500 mm
• Disc de şlefuire din corund
• Sculă de operare

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire din corund 05-1747

Riglă de ghidare dimensionată mare 
pentru o aşezare sigură a piesei de 
prelucrat

Reglare continuă fără trepte a înălţimii teşiturii 
prin intermediul şurubului de reglare

Rigle de ghidare călite şi rectificate

Motorul de acţionare de înaltă 
calitate este silenţios şi de 
mare putere

NOU
PREȚ

Top

Inclus disc de şlefuire
din corund
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DP 120

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de satinare 

• Optim pentru satinare. polizare, periere, structurare, debavurare, eliminare ruginii, netezire
• Ideal pentru prelucrarea oţelului inoxidabil, piese din fontă, metale neferoase, aluminiu, materiale plastice, lemn,...
• Carcasa transmisie din aluminiu turnat sub presiune pentru o durată mai lungă de viaţă funcţională
• 6 trepte de turaţie pentru adaptarea optimă la piesa de prelucrat
• Lucrul fără oboseală datorită operării cu două mâini ergonomice
• Motor de acționare puternic, cu pornire moale și protecție la suprasarcină
• Componente electronice sunt proiectate special pentru a asigura viteza de bandă constantă

Date tehnice DP 120
Diametrul max. discurilor de şlefuit 120 mm
Lăţime de şlefuire min./max. 100 mm
Diametru arbore 19 mm
Turaţia în gol (6) 700 - 3000 rot/min
Putere 800 W
Tensiune 230 V
Greutate cca. 3,7 kg
Nr.art. 05-1323

PREȚ

Top

Accesorii standard DP 120:
• Mâner cu protecţie
• Tambur de şlefuire
• Scule de operare

Mâner ajustabil înălţime de 3 ori

Reglare confortabilă a turaţiei 
la mâner

Accesorii optionale: Nr.art.
Cauciuc gonflabil de șlefuit cu tambur 49-1100
Pompa de aer 49-1101
Roata de transmisie 49-1102
Bandă de şlefuire Ø 90 mm x 100 mm, K 60 (5 buc.) 49-1105
Bandă de şlefuire Ø 90 mm x 100 mm, K 100 (5 buc.) 49-1107
Bandă de şlefuire Ø 90 mm x 100 mm, K 180 (5 buc.) 49-1109
Curea de transmisie Ø 90 mm x 100 mm (5 buc.) 49-1110
Roata de slefuire multi disc 105 x 100 x 19 mm (2 buc.) 49-1115
Bandă de şlefuire hook & loop 40 x 600 mm, gran 120 (10 buc.) 49-1124
Banda de recond. suprafete hook&loop 40 x 600 mm (2 buc.) 49-1126
Banda de inchidere hook & loop 30 x 700 mm (2 buc.) 49-1130

Contine cilindru abraziv din cauciuc 
gonflabil, care se adaptează la 

suprafața piesei de prelucrat

Finisaje excelente sunt atunci când 
montezi, lustruiesti, structurezi 

și matuiesti

Optional cu centura de transmisie 
pentru a atinge sus balustrada 

din inox la montare

Utilizata universal

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



407

KNS 150

SEMIPROFESSIONAL

Masina pentru slefuit 
cu disc abraziv 

Date tehnice KNS 150
Disc de şlefuire 150 x 25,4 x 6 mm
Turaţia în gol (6) 1100 - 4500 rot/min
Putere 800 W
Tensiune 230 V
Greutate cca. 3,3 kg
Nr.art. 05-1326

PREȚ

Top

• Optim adecvat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură în locurile greu accesibile
• Mânerul poate fi rotit la 180 °, ofera spatiu minimum cerut.
• Proiectat pentru şlefuirea şi polizarea construcţiilor din oţel aliat
• Adecvat pentru discuri de şlefuire şi polizare de diametru până la max. 150 mm
• Turaţie constantă în sarcină datorită sistemului electronic de menţinere
• Motor de antrenare de mare putere, cu 6 trepte de turaţie.

Accesorii standard:
• Disc de cordon de sudură de colţ diam. 150 mm
• Mâner
• Capotă de protecţie
• 2 buc. perii de cărbune
• Scule de operare

Reglare confortabilă a turaţiei la mâner

Exemplu de aplicaţie

Mâner ergonomic pentru un confort sporit de lucru, 
poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă

Capac de protecție reglabil

Motor cu propulsie de 
mare putere 800 W

Masina pentru slefuit 
cu disc abraziv 
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TBS 620

SEMIPROFESSIONAL

Masina pentru slefuit tevi

Date tehnice TBS 620
Lungime bandă 620 mm
Lăţime bandă 40 mm
Diametru ţeavă max. 120 mm
Viteza benzii 3,1 - 11,6 m/sec.
Turaţia în gol (6) 500 - 2800 rot/min
Putere 800 W
Tensiune 230 V
Greutate cca. 4,1 kg
Nr.art. 05-1324

• Brațul inclinabil permite banda abrazivă să se adapteze la diametrul fiecărei țevi
•  Roata supradimensionata permite măcinarea cordoanelor de sudură pe suprafețe plane,  

fără a face umflături sau cute
• Controlul ergonomic cu două mâini asigură un confort sporit de lucru
•  Bandă de şlefuire conduce caldura, ceea ce face acest model ideal pentru șlefuirea  

cordoanelor de sudură din oțel inoxidabil, fără modificări de culoare.
• Motor de acționare puternic, cu 6 trepte de viteză
• Componente electronice sunt proiectate special pentru a asigura viteza de bandă constantă
• Indepărtarea eficientă a cordoanelor de sudură prin intermediul motorului de putere
• Nu sunt necesare instrumente pentru schimbarea benzii, făcându-l astfel simplu și direct

Accesorii standard:
• Mâner
• Pâslă de şlefuit
• 2 buc. perii de cărbune

Accesorii standard

Reglarea vitezei convenabilă 
(6 trepte) pe mâner

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă de şlefuire 40 x 620 mm - K 60 (10 buc.) 49-1136
Bandă de şlefuire 40 x 620 mm - K 100 (10 buc.) 49-1138
Bandă de şlefuire 40 x 620 mm - K 180 (10 buc.) 49-1141
Curea de transmisie 40 x 620 mm, grosieră (5 buc.) 49-1142
Curea de transmisie 40 x 620 mm, medie (5 buc.) 49-1143
Curea de transmisie 40 x 620 mm, foarte fină (5 buc.) 49-1144

PREȚ

Top

Exemplu de aplicaţie

Set de suruburi pentru schimbare 
rapidă a benzii fără instrumente
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TBS 760

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de rectificat țeavă
Masina de rectificat țeavă TBS 760  este un model extrem de versatil, la îndemână 
pentru orice slefuire, lustruire si lucrari de finisare. Acest model este utilizat în 
principal pentru metal și munca pentru balustrade precum și lăcătușerie.

Date tehnice TBS 760
Lungime bandă 760 mm
Lăţime bandă 40 mm
Diametru ţeavă max. 180 mm
Viteza benzii 2,4 - 9,1 m/sec.
Turaţia în gol (6) 900 - 2800 rot/min
Putere 800 W
Tensiune 230 V
Greutate cca. 3,9 kg
Nr.art. 05-1325

• Ideal pentru slifuirea și lustruirea construcțiilor din țevi
• Potrivit pentru executarea lucrărilor (de slifuire,finisare si lustruire) pe șine montate
•   Mânerul poate fi rotit la 180º, ce permite executare suprafetelor mici exemplu  

balustrade aproape de pereți
• Motor de actionare puternic in cuplu cu pornire lină și protecție la suprasarcină
• Dispozitivul special electronic permite viteza constanta a benzii
• Indepărtarea eficientă a cordoanelor de sudură prin intermediul motorului puternic
• Usor, banda de slifuire se schimba simplu, nu sunt necesare instrumente
• Polizarea periferica la 360º este permisa in 2 etape

Accesorii standard:
• Mâner
• Bandă de şlefuire
• 2 buc. perii de cărbune

Reglarea vitezei convenabile
(6 trepte) pe mâner

Exemplu de aplicaţie

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă de şlefuire 40 x 760 mm, K 80 (10 buc.) 49-1147
Bandă de şlefuire 40 x 760 mm, K 120 (10 buc.) 49-1148
Bandă de şlefuire 40 x 760 mm, K 220 (10 buc.) 49-1149
Curea de transmisie 40 x 760 mm, grosieră (5 buc.) 49-1155
Curea de transmisie 40 x 760 mm, medie (5 buc.) 49-1156
Curea de transmisie 40 x 760 mm, foarte fină (5 buc.) 49-1157

Utilizata universal

Brat flexibil ce permite 
reglarea ideală a țevilor
până la 270 °
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NTS 250 Top
NTS 250 Vario

PROFESSIONAL

Date tehnice NTS 250 Top NTS 250 Vario
Disc de şlefuire 250 x 50 x 12 mm 250 x 50 x 12 mm
Disc de tragere din piele 210 x 30 x 12 mm 210 x 30 x 12 mm
Turaţie 90 rot/min 90 - 180 rot/min
Putere absorbită de motor 200 W 200 W
Tensiune 230 V 230 V
Lăţime 470 mm 470 mm
Adâncime 300 mm 300 mm
Înălţime 440 mm 440 mm
Greutate cca. 19 kg 18,5 kg
Nr.art. 05-1082 05-1083

Inclusiv disc din piele de curăţare 
pentru îndepărtarea bavurilor după 

procesul de şlefuire

Dispozitiv universal UNI-100, adecvat pentru 
cel mai diferite scule drepte (standard)

Reglare simplă a unghiului optim cu lera 
unghiulară WL-60 (standard)

Maşina de şlefuit 
ud-uscat

În fabricaţie de serie cu cutie de scule 
pentru păstrarea accesoriilor

Design modern

•  Modell NTS 250 Vario cu reglarea vitezei in trepte este ideala pentru fiecare material
•  Pe reazemul universal ajustabil pe înălţime pot fi utilizate diverse dispozitive şi a  

altor producători
•  Model profi de fromă frumoasă din tablă de oţle stabilă cu motor de acţionare cu moment mare  

pentru rezultate de aşchiere optime
•  Discul de şlefuit din corindon fin funcţionează în recipient de apă (detaşabil), prin aceasta tăişul  

este răcit la şlefuire şi astfel este împiedicată o coacere respectiv o supraîncălzire a sculei
• Utilizabil universal pentru ascuţirea cuţitelor , topoarelo, cuţitelor de strunjit, cuţitelor de rindea, foarfecelor etc.
•  Adecvat atât pentru amatori cât şi pentru meşteşugari profesionişti şi clienţi din mica industrie  

cărora le este necesară o tăiere perfectă la scula lor într-un timp relativ scurt
• Mod de lucru sigur datorită turaţiei scăzute a discului de şlefuit, fără pericolul scânteilor aruncate în zbor
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NTS 250 Top
NTS 250 Vario

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire din corindon nobil K220
• Disc de tragere din piele
• Reazem universal
• Dispozitiv universal UNI-100
• Leră unghiulară WL-60
• Recipient de apă

Cu maşina de şlefuit ud-uscat NTS-serie puteţi obţine rezultate 
de şlefuire perfecte repede şi fără mare efort. Cu dispozitivele 
cores-punzătoare permit să fie şlefuite fără probleme şi şipci 
tubulare cioplite, ţevi strunjite subţiri, dălţi ovale etc. Pentru 
a asigura o slefuire de performanta acest model NTS 250 Vario 
este echipat cu reglarea vitezei in trepte pentru a compensa 
abrazivitatea pietrei de slefuit.

05-2050 piatră de şlefuit: fovracşte la pregătirea 
discului de şlefuit (fin/grosier)

05-2054 Dispozitiv pentru muchii drepte: Potrivit 
pentru fier  plan și dălți cu o lățime maximă de 70 
mm și o grosime maximă de 6,5 mm

05-2055 Dispozitiv pentru foarfeca: ideal 
pentru foarfece

05-2057 Dispozitiv pentru cutite lungi: Pentru 
cuțite cu o lungime a lamei incepand cu 100 mm 

05-1809A Disc din piele: Pentru imbracarea și 
lustruirea interioara a crăpăturile de strunjire și 
bare metalice

05-2051 Sablon de unghi 
universal: Măsoara unghiul 
existent și se utilizeaza pentru 
a regla unghiuri de tăiere de la 
15 ° până la 75 °, potrivită pentru 
prelucrarea roților de la 150 până 
la 250 în diametru

05-2053 Dispozitiv pentru dalta lata si dalta de 
scobit: latimea maxima de 35 mm, diamentrul 
maxim de 20 mm 

05-2052 Dispozitiv pentru dalta de cioplit: 
diamentrul maxim de 20 mm

05-2058 Dispozitiv de ascuţire dimantat: 
pentru ascuţirea exactă rotunjită şi plană 
a discului de şlefuit

05-2056 Masa de sprijin: Perfecta pentru lucru 
cu articole mici

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire corindon fin 250 x 50 x 32 mm, K220 05-1808
Disc de ascuţire din piele 210 x 30 x 12 mm 05-1809
Disc de ascuţire din piele profilat 05-1809A
Piatră de şlefuire 05-2050
Leră unghiulară universală 05-2051
Dispozitiv pentru dălţi de cioplit 05-2052

Accesorii optionale: Nr.art.
Dispozitiv pentru dălţi plate şi dălţi de scobit 05-2053
Dispozitiv pentru tăiat drept 05-2054
Dispozitiv pentru foarfeci 05-2055
Masă de aşezare 05-2056
Dispozitiv pentru cuţite lungi 05-2057
Dispozitiv de curăţare diamantat 05-2058

PREȚ
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ISO 9001

DSA-Serie

SEMIPROFESSIONAL

Accesorii 
standard:
• Disc de eboşare K 36
• Disc de finisare K 80
• Protecţie la scântei pe ambele laturi
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat
• Lampă de lucru cu LED
• Recipient integrat pentru agent de răcire
• Extractor discuri

În fabricaţie de serie cu iluminare, 
extractor de discuri şi geam de 
protecţie cu funcţie de lupă

DSA 200

Maşina de şlefuit dublă
Maşina de şlefuit dublă din seria DSA este utilizabilă universal şi este adecvată cel mai 
bine pentru utilizatorii semiprofeşionişti. Motorul de inducţie funcţionează silenţios şi 
fără întreţinere. Discurile de şlefuit de calitate asigură un rezultat al lucrului optim la 
ascuţirea şi debavurarea sculelor.

• Rotorul rezemat pe rulmenţi cu bile asigură funcţionare silenţioasă şi durată de viaţă funcţională lungă
• Include suport stabil si reglabil pentru piesa de prelucrat
• Corpul maşinii de formă frumoasă realizat din aluminiu turnat sub presiune
• Iluminare şi extractor de discuri cuprinse în completul de livrare
• În corpul maşinii recipient integrat de agent de răcire
• Geamuri mari de protecţie protejează optim de scânteile în zbor
• Capota de protecţie închisă lateral micşorează zborul scânteilor
• Aplicabil universal pentru diverse materiale (metal, plastic, lemn,..)
• Motor fara intretinere deosebita, pentru uz permanent

Date tehnice DSA 150 DSA 200 DSA 250
Disc de şlefuire Ø x B 150 x 25,4 mm 200 x 25,4 mm 250 x 25,4 mm
Alezaj disc de şlefuit 12,7 mm 15,88 mm 20 mm
Granulaţie disc de şlefuire K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80
Turaţie 2850 rot/min 2850 rot/min 2850 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,50 kW 0,75 kW 1,0 kW
Tensiune 230 V 230 V sau 400 V 230 V sau 400 V
Lăţime 345 mm 410 mm 450 mm
Adâncime 270 mm 340 mm 360 mm
Înălţime 275 mm 330 mm 370 mm
Greutate cca. 10 kg 18 kg 26 kg
Nr.art. 05-1090 05-1092 (230 V) 05-1096 (230 V)

05-1094 (400 V) 05-1098 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 150 x 25,4 mm, K 36 05-1810
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 150 x 25,4 mm, K 60 05-1811
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 200 x 25,4 mm, K 36 05-1812
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 200 x 25,4 mm, K 60 05-1813
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 250 x 25,4 mm, K 36 05-1814
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 250 x 25,4 mm, K 60 05-1815
Suport de perete WH pentru maşini de şlefuit duble 56-1049
Batiu model C pentru DSA-Serie 56-1042
Batiu model F pentru DSA 150, DSA 200 56-1045

DSA 150

Reprezentare cu suportul de perete 
opţional WH
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KSA-Serie

HOBBY

Accesorii standard:
• Disc de şlefuire K 36
• Bandă de şlefuire K 80
• Protecţie la scântei
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat
• Lampă de lucru cu LED
• Recipient integrat pentru agent de răcire
• Extractor discuri 

În fabricaţie de serie cu 
discuri de degroşare, 
suprafaţă reglabilă de 
aşezare piesă, capotă de 
protecţie închisă lateral şi 
protecţie a ochilor

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă de şlefuit textilă 685 x 50 mm - K 60 (10 buc.) 11-2116A
Bandă de şlefuit textilă 685 x 50 mm - K 80 (10 buc.) 11-2116
Bandă de şlefuit textilă 685 x 50 mm - K 100 (10 buc.) 11-2117
Bandă de şlefuit textilă 685 x 50 mm - K 120 (10 buc.) 11-2117A
Bandă de şlefuit textilă 685 x 50 mm - K 150 (10 buc.) 11-2118
Bandă de şlefuit textilă 685 x 50 mm - K 180 (10 buc.) 11-2119
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 685 x 50 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180  (fiecare 2 buc.)

11-2119A

Disc de şlefuire normală grosieră Ø 150 x 20 mm, K 36 05-1800
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 150 x 20 mm, K 80 05-1801
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 200 x 20 mm, K 36 05-1827
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 200 x 20 mm, K 80 05-1828
Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175
Batiu model C 56-1042
Batiu model F 56-1045

Date tehnice KSA 150 KSA 200
Disc de şlefuire Ø x B 150 x 20 mm 200 x 20 mm
Alezaj disc de şlefuit 12,7 mm 15,88 mm
Granulaţie disc de şlefuire K 36 K 36
Bandă de şlefuire 685 x 50 mm 685 x 50 mm
Viteză bandă de şlefuire 15,4 m/sec. 15,4 m/sec.
Suprafaţă de aşezare de şlefuit 125 x 50 mm 125 x 50 mm
Turaţie 2850 rot/min 2850 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,25 kW 0,37 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,35 kW 0,50 kW
Tensiune 230 V 230 V
Lăţime 370 mm 420 mm
Adâncime 280 mm 300 mm
Înălţime 350 mm 390 mm
Greutate cca. 11 kg 16 kg
Nr.art. 05-1030 05-1035

KSA 150

Maşină de şlefuit cu bandă
Cu maşină de şlefuit cu bandă combi din seria KSA multe materiale precum metalele, metalele 
neferoase, materiale plastice, lemn, plexiglas etc. permit să fie şlefuite fără efort. Datorită 
domeniului universal de utilizare aceste maşini nu ar trebui să lipsească din niciun atelier 
meşteşugăresc.

•  Carcasă stabilă din aluminiu turnat sub presiune pentru o durată mai lungă de viaţă funcţională
•  Utilizabil universal pentru cele mai diferite materiale (metal, material plastic, lemn, …) 
•  Rotorul echilibrat asigura functionare silentioasa
•  Combinaţie şlefuire cu bandă şi şlefuirea tradiţională
•  În corpul maşinii recipient integrat de agent de răcire
•  Schimbare bandă de şlefuire fără scule, fără complicaţii
•  Motor de inducţie silenţios, fără întreţinere
•  Optim pentru debavurare, şlefuirea suprafeţelor şi contururilor
•  Durata de viaţă funcţională îndelungată garantează prelucrarea de înaltă calitate
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KMS 200 S

SEMIPROFESSIONAL

Utilizata universal

NOU

Maşina de şlefuire cu bandă 
Modelul KMS 200 S este o maşină de şlefuit combi cu bandă deosebit de economică 
şi avantajoasă ca preţ de achiziţie. Datorită motorului de acţionare de marea putere 
precum şi a modului constructiv robust această maşină este optimă pentru 
utilizarea profesională în ateliere.

Reglare simplă a rulării paralele 
a benzii prin intermediul şuruburilor 

de reglare

Accesorii standard:
• Disc de eboşare K 36
• Bandă de şlefuire K 80
• Element ataşat de şlefuire SA 1
• Strat de acoperire cu grafit
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat
• Protecţie la scântei

Element ataşat de şlefuire - 
optim pentru debavurare 
şi şlefuirea suprafeţelor

• Echipat cu o piesă de aşezare stabilă şi ajustabilă pentru cele mai bune rezultate de lucru
• Utilizabil universal pentru cele mai diferite materiale (metal, material plastic, lemn, …)
• Corpul maşinii de formă frumoasă realizat din fontă turnată sub presiune de calitate înaltă
•  Elementul ataşat de şlefuire este utilizabil atât în poziţie orizontală şi verticală
• Schimbare simplă a benzii de şlefuit prin pârghia de prindere rapidă
• Rotorul echilibrat asigura functionare silentioasa
• Optim pentru debavurare, şlefuirea suprafeţelor şi contururilor
• Combinaţie şlefuire cu bandă şi şlefuirea tradiţională
• Constructia de inalta calitate, ofera viata lunga masinii

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A
Disc de şlefuire Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A
Bandă de şlefuit textilă 762 x  75 mm - K 60 - (10 buc.) 49-0970
Bandă de şlefuit textilă 762 x  75 mm - K 80 - (10 buc.) 49-0971
Bandă de şlefuit textilă 762 x  75 mm - K 100 - (10 buc.) 49-0972
Bandă de şlefuit textilă 762 x  75 mm - K 120 - (10 buc.) 49-0973
Bandă de şlefuit textilă 762 x  75 mm - K 150 - (10 buc.) 49-0974
Bandă de şlefuit textilă 762 x  75 mm - K 180 - (10 buc.) 49-0975
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 762 x 75 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 (fiecare 2 buc.)

49-0976

Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175
Batiu model H 56-1048

Date tehnice KMS 200 S
Disc de şlefuire Ø x B 200 x 32 mm
Alezaj disc de şlefuit 32 mm
Granulaţie disc de şlefuire K 36
Bandă de şlefuire 762 x 75 mm
Viteză discuri de şlefuire 2850 rot/min
Viteză bandă de şlefuire 16,4 m/sec.
Inclinare unitate slefuire 32 mm
Suprafaţă de aşezare de şlefuit 90°
Racord aspirare Ø 180 x 75 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,9 kW 
Putere absorbită de motor S6 40% 1,25 kW
Tensiune 230 V sau 400 V
Lăţime 540 mm
Adâncime 310 mm
Înălţime 370 mm
Greutate cca. 27 kg
Nr.art. 05-1164 (230 V)

05-1168B (400 V)
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KMS 250

PROFESSIONAL

În fabricaţie de serie cu 
discuri de degroşare, 
suprafaţă reglabilă de 
aşezare piesă, capotă de 
protecţie închisă lateral 
şi protecţie a ochilor

Element ataşat de şlefuire - optim pentru 
debavurare şi şlefuirea suprafeţelor

Maşina de şlefuire cu bandă
Modelul KMS 250 este o maşină de şlefuit combi cu bandă deosebit de economică 
şi avantajoasă ca preţ de achiziţie. Datorită motorului de acţionare de marea putere 
precum şi a modului constructiv robust această maşină este optimă pentru 
utilizarea profesională în ateliere.

•  Utilizabil universal pentru cele mai diferite materiale (metal, material plastic, lemn, …)
•  Masă de aşezare pivotabilă pentru cele mai diferite posibilităţi de prelucrare
•  Cu o funcţionare foarte silenţioasă a rotorului echilibrat de rulmenţi cu bile de calitate
•  Capacitate cuplu de antrenare puternică datorită motorului de acţionare de mare putere
•  Inclusiv motor cu bobinaj de cupru pentru o durată lungă de viaţă funcţională
•  Elementul ataşat de şlefuire este utilizabil atât în poziţie orizontală şi verticală
•  În fabricaţia de serie cu element ataşat de şlefuire cu ştuţuri de aspirare diam. 38 mm
•  Întrerupător pornit-oprit conform IP 54 cu declanşator la subtensiune

Date tehnice KMS 250
Disc de şlefuire Ø x B 250 x 32 mm
Alezaj disc de şlefuit 32 mm
Granulaţie disc de şlefuire K 36
Bandă de şlefuire 1016 x 75 mm
Viteză discuri de şlefuire 2850 rot/min
Viteză bandă de şlefuire 16,4 m/sek.
Racord aspirare Ø 38 mm
Inclinare unitate slefuire 90°
Suprafaţă de aşezare de şlefuit 300 x 75 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW 
Putere absorbită de motor S6 40% 2,0 kW
Tensiune 400 V
Lăţime 580 mm
Adâncime 310 mm
Înălţime 570 mm
Greutate cca. 34 kg
Nr.art. 05-1170

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1820
Disc de şlefuire Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1821
Bandă de şlefuit textilă1016 x 75 mm - K 60 (10 buc.) 49-0980
Bandă de şlefuit textilă1016 x 75 mm - K 80 (10 buc.) 49-0981
Bandă de şlefuit textilă1016 x 75 mm - K 100 (10 buc.) 49-0982
Bandă de şlefuit textilă1016 x 75 mm - K 120 (10 buc.) 49-0983
Bandă de şlefuit textilă1016 x 75 mm - K 150 (10 buc.) 49-0984
Bandă de şlefuit textilă1016 x 75 mm - K 180 (10 buc.) 49-0985
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 1016 x 75 mm -  
K 60/80/100/120/150/180 (fiecare 2 buc.) 

49-0986

Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175
Batiu model H 56-1048

Accesorii standard:
• Disc de eboşare K 36
• Bandă de şlefuire K 80
• Element ataşat de şlefuire SA 2
• Strat de acoperire cu grafit
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat
• Protecţie la scântei

Model ideal pentru șlefuire, 
debavurare și ascuțire

PREȚ
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DS-Serie

PROFESSIONAL

Suport de perete WH livrabil opţionalSet de şlefuire livrabil pentru 
DS 200 S şi DS 250 S 

• Întrerupător pornit-oprit conform IP 54 cu declanşator la subtensiune
• Domeniu extins de utilizare datorită dispozitivului ataşabil de şlefuire ce poate fi livrat
• Utilizabil universal pentru cele mai diferite materiale (metal, material plastic, lemn, …)
• Cu o funcţionare foarte silenţioasă a rotorului echilibrat de rulmenţi cu bile de calitate
• Geamuri mari de protecţie protejează optim de scânteile în zbor
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat stabilă şi ajustabilă din fontă
•  Capacitate cuplu de antrenare puternică datorită  

motorului de acţionare de mare putere

Maşină de şlefuit dublă
Maşină de şlefuit dublă utilizabilă universal pentru utilizatorii semiprofeşionişti. 
Motorul de inducţie funcţionează silenţios şi fără întreţinere datorită rulmenţilor 
cu bile de calitate. Discurile de şlefuit de calitate asigură un rezultat al lucrului 
optim la ascuţirea şi debavurarea sculelor.

Date tehnice DS 175 S DS 200 S DS 250 S
Disc de şlefuire Ø x B 175 x 25 mm 200 x 32 mm 250 x 32 mm
Alezaj disc de şlefuit 32 mm 32 mm 32 mm
Granulaţie disc de şlefuire K 36 / K 80 K 36 / K 80 K 36 / K 80
Turaţie 2850 rot/min 2850 rot/min 2850 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,50 kW 0,90 kW 1,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,70 kW 1,25 kW 2,0 kW
Tensiune 230 V 230 V sau 400 V 400 V
Lăţime 450 mm 510 mm 510 mm
Adâncime 230 mm 270 mm 320 mm
Înălţime 250 mm 310 mm 360 mm
Greutate cca. 18 kg 25 kg 30 kg
Nr.art. 05-1121 05-1125 (230 V) 05-1127

05-1126 (400 V)

Accesorii standard:
• Disc de eboşare K 36
• Disc de finisare K 80
• Protecţie la scântei pe ambele laturi
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1816
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1817
Disc de şlefuit pânză normală Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A
Disc de şlefuit pânză normală Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1820
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1821
Element ataşat de şlefuire SA 1 pentru DS 200 S 05-1130
Element ataşat de şlefuire SA 2 pentru DS 250 S 05-1131
Set combinat - banda de slefuit pentru unitate de slefuire SA1 si SA 2 pe pagina 456
Suport de perete WH pentru maşini de şlefuit duble 56-1049
Batiu model H 56-1048

DS 200 S
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DS 300 S

INDUSTRY

• Capota de protecţie închisă lateral micşorează zborul scânteilor
• Livrabil opţional cu instalaţie de aspirare, ideal pentru evitarea crescute cu pulberi
• Echipat cu o piesă de aşezare stabilă şi ajustabilă pentru cele mai bune rezultate de lucru
• În fabricaţia de serie cu ştuţuri de aspirare 35 mm pentru racordarea unei instalaţii de aspirare
• Variantă de execuţie grea şi echipament de înaltă calitate, ideal pentru utilizarea industrială
• Rotorul rezemat pe rulmenţi cu bile asigură funcţionare silenţioasă şi durată de viaţă funcţională lungă
• Capacitate cuplu de antrenare puternică datorită motorului de acţionare de mare putere

Accesorii standard:
• Disc de eboşare K 36
• Disc de finisare K 80
• Geamuri de protecţie rabatabile deschis
•  Suprafaţă ajustabilă de aşezare  

piesă de prelucrat
• Lampă de lucru cu LED

Polizorul dublu universal

Accesorii optionale: Nr.art.
Corindon standard Ø 300 x 50 mm, K 36 05-1822A
Corindon standard Ø 300 x 50 mm, K 80 05-1823A
Batiu model G 56-1044
Batiu model D cu aspirare MSA 500 56-1046

Date tehnice DS 300 S
Disc de şlefuire Ø x B 300 x 50 mm
Alezaj disc de şlefuit 75 mm
Granulaţie disc de şlefuire K 36 / K 80 
Turaţie 1450 rot/min
Racord aspirare Ø 2 x 35 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 2,2 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 3,0 kW
Tensiune 400 V
Lăţime 700 mm
Adâncime 500 mm
Înălţime 460 mm
Greutate cca. 84 kg
Nr.art. 05-1154

Corp solid al utilajului cu ieşire 
pentru evacuarea prafului, 
protecţie de dimensiuni mari 
împotriva scânteilor şi lumină 
de lucru

Reprezentare 
cu batiu opţional 
model D cu 
aspirare MSA 500

Întrerupător pornit-oprit cu 
declanşator la subtensiune şi 
întrerupător tip buton ciupercă 
pentru Oprire de urgenţă

Suport pentru piese de lucru 
rigid cu înălţime reglabilă şi 

sticlă de protecţie de 
dimensiuni mari

Calitate de top
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PS/SPM 150 
KSE 200

HOBBY

SEMIPROFESSIONAL

• Rotorul rezemat pe rulmenţi cu bile asigură funcţionare silenţioasă şi durată de viaţă funcţională lungă
• Adecvat pentru polizarea metalului, materialelor plastice şi materialelor neferoase
• Maşină de început de serie convenabilă cu un preţ de achiziţie avantajos (PS 150)
• Modell KSE 200 cu perie rotunda diam. 60 mm din sarma
• Debavurarea rapidă şi simplă a profilurilor complicate
• Motor de acţionare de mare putere şi silenţios 
• Sistem de iluminare si bloc diamantat pentru nivelarea discului (SPM 150)

Maşină de şlefuit combi
Cu această maşină de şlefuit combi multe materiale precum metalele, metalele 
neferoase, materiale plastice, lemn, plexiglas etc. permit să fie prelucrate fără efort. 
Datorită domeniului universal de utilizare această maşină nu ar trebui să lipsească 
din niciun atelier.

Date tehnice PS 150 SPM 150 KSE 200
Disc de şlefuire Ø x B - 150 x 20 mm 200 x 32 mm
Alezaj 32 mm 12,7 mm 32 mm
Granulaţie disc de şlefuire - K 36 K 36
Disc de polizat 150 x 20 mm 150 x 12,5 mm -
Perie de sârmă rotundă 150 x 20 mm 150 x 12,5 mm 200 x 20 mm
Turaţie 2850 rot/min 2850 rot/min 2850 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,35 kW 0,37 kW 0,90 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,50 kW 0,50 kW 1,25 kW
Tensiune 230 V 230 V 230 V sau 400 V
Lăţime 570 mm 450 mm 570 mm
Adâncime 180 mm 280 mm 270 mm
Înălţime 230 mm 370 mm 300 mm
Greutate cca. 9,5 kg 10 kg 26 kg
Nr.art. 05-1050 05-1045 05-1172 (230 V)

05-1173 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, K 36 05-1800
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm, K 80 05-1801
Disc de polizat dur Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm p. SPM 150, PS 150 05-1838
Perie de sârmă rotundă Ø150x20 mm, Ø12,7 mm p. SPM 150, PS 150 05-1836
Batiu model F pentru SPM 150, PS 150 56-1045
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 36 05-1818A
Disc de şlefuire normală grosieră Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K 80 05-1819A
Perie de sârmă rotundă Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm pentru KSE 200 05-1799
Batiu model H pentru KSE 200 56-1048

Accesorii standard  
SPM 150:
• Disc de polizat dur
• Disc de şlefuire K 36
• Perie de sârmă rotundă
• Lampă de lucru
• Extractor discuri
• Protecţie la scântei pe ambele laturi
• Recipient integrat pentru agent de răcire 

Accesorii standard  
KSE 200:
• Disc de şlefuire K 36
• Perie de sârmă rotundă
• Protecţie la scântei
• Suprafaţă de aşezare piesă de prelucrat

PS 150 / SPM 150

KSE 200

PS 150 SPM 150

Accesorii standard  
PS 150:
• Disc de polizat dur
• Perie de sârmă rotundă
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PS 200 S
PS 250 S

PROFESSIONAL

Maşina de polizat
Maşina de polizat PS-serie este adecvată optim pentru prelucrarea suprafeţelor 
celor mai diferite materiale. Prin utilizarea discurilor de polizare şi a pastelor de 
polizat adecvate pot fi obţinute rezultate diferite de polizare – de la suprafeţe 
matisate până la suprafeţe cu o netezime de oglindă.

Accesorii standard:
• Disc de polizat moale
• Disc de polizat dur

• Variantă de execuţie grea, echipament de înaltă calitate, ideal pentru utilizarea profesională
•  Ideală pentru matisarea, polizarea suprafeţelor până la o netezime de oglindă a diverselor materiale 

cu ajutorul discurilor de polizat şi pastelor de polizat ce se obţin opţional
• Inclusiv motor cu bobinaj de cupru pentru o durată lungă de viaţă funcţională
• În fabricaţie de serie cu picioare de cauciuc pentru un lucru fără vibraţii
• Cadrul masinii turnat din fonta de inalta calitate
• Rotor echilibrat cu rulmenti, asigura o functionare uniforma
• Conceput pentru polizarea metalului, plastice şi metalelor neferoase
• Întrerupător pornit-oprit conform IP 54 cu declanşator la subtensiune

Şnur de sisal verde Ø 200 mm
Şnur de sisal verde Ø 250 mm

PS 200 S

Disc de polizat fibră PS 1001  
tighelit Ø 200 mm
Disc de polizat fibră PS 1001  
tighelit Ø 250 mm

Disc de polizat fibră de sisal Ø 200 mm
Disc de polizat fibră de sisal Ø 250 mm

Disc de polizat-molton PS 1004  
vrac Ø 200 mm
Disc de polizat-molton PS 1004  
vrac Ø 250 mm

Solutie de lustruire roti 
și paste vezi la pagina 459

Date tehnice PS 200 S PS 250 S

Disc de polizat Ø x B 200 x 20 mm 250 x 25 mm
Alezaj 16 mm 20 mm
Turaţie 2850 rot/min 2850 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,9 kW 1,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 1,25 kW 2,0 kW
Tensiune 230 V sau 400 V 400 V
Lăţime 580 mm 600 mm
Adâncime 250 mm 290 mm
Înălţime 270 mm 300 mm
Greutate cca. 19 kg 23 kg
Nr.art. 05-1051 (230 V) 05-1053

05-1052 (400 V)

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de polizatn vezi la pagina 459
Pastă de polizat și Set de polizare vezi la pagina 460 | 461
Suport de perete WH pentru maşini de şlefuit duble 56-1049
Batiu Modell H pentru PS-Serie 56-1048
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PS 350

INDUSTRY

Maşina de polizat
Maşina de polizat PS 350 este adecvată optim pentru prelucrarea suprafeţelor celor mai diferite 
materiale. Cu ajutorul a discurilor de polizare şi a pastelor de polizat adecvate pot fi obţinute multiple 
rezultate de polizare – de la suprafeţe matisate până la suprafeţe cu o netezime de oglindă.

• Rotorul rezemat pe rulmenţi cu bile asigură funcţionare silenţioasă şi durată de viaţă funcţională lungă
• Corpul maşinii de formă frumoasă realizat din fontă turnată sub presiune de calitate înaltă
• Cu capete arbore cu vârf pe ambele laturi pentru prinderea diverselor discuri de polizat
• Optim pentru debavurarea şi polizarea suprafeţelor şi contururilor
•  Variantă de execuţie grea şi echipament de înaltă calitate, ideal  

pentru utilizarea profesională respectiv industrială
•  Ideală pentru matisarea, polizarea suprafeţelor  

până la o netezime de oglindă a diverselor  
materiale cu ajutorul discurilor de polizat şi  
pastelor de polizat ce se obţin opţional

Accesorii standard:
• 2 buc. discuri de polizat dure

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de polizat moale, Ø 350 x 40 mm, Ø 16 mm 05-1844
Disc de polizat dur, Ø 350 x 40 mm, Ø 16 mm 05-1845
Disc de polizat fibră de sisal Ø 350 x 30 mm, Ø 16 mm 05-1890
Şnur de sisal verde Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 05-1891
Disc de polizat fibră PS 1001 vrac Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 05-1892
Disc de polizat fibră PS 1001 tighelit Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 05-1893
Disc de polizat-molton PS 1004 vrac Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 05-1894
Disc de polizat-molton PS 1004 tighelit Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 05-1895
Batiu model G 56-1044
Pastă de polizat și Set de polizare vezi la pagina 460 | 461

Date tehnice PS 350

Disc de polizat Ø x B 350 x 45 mm
Alezaj 16 mm
Turaţie 1450 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 2,2 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 3,0 kW
Tensiune 400 V
Lăţime 1000 mm
Adâncime 350 mm
Înălţime 400 mm
Greutate cca. 54 kg
Nr.art. 05-1061

Cu capete arbore cu vârf pe ambele laturi 
pentru prinderea discurilor de polizat cu 
un alezaj de la 16 până la 30 mm

PREȚ

Top

Întrerupător pornit-oprit cu declanşator 
la subtensiune şi întrerupător tip buton 
ciupercă pentru Oprire de urgenţă

Şnur sisal pentru oţel aliat, 
celălalt disc de polizat 
vezi la pagina 459

Solutie de lustruire roti 
și paste vezi la pagina 459
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 MPS 350

INDUSTRY

Maşina de polizat
Maşina de polizare şi cu bandă de şlefuire MPS 350 este aparatul ideal pentru şlefuirea şi polizarea 
celor mai diferite materiale precum metale, metale neferoase, materiale plastice, lemn, plexiglas 
etc. Datorită posibilităţilor de utilizare universale această maşină este adecvată cel mai bine pentru 
mica industrie şi industrie.

•  Inclusiv convertizor de frecvenţă pentru reglare fără trepte a turaţiei ideal 
entru adaptarea la respectiva piesă de lucru

• Debavurarea rapidă şi simplă a profilurilor complicate
• Capacitate cuplu de antrenare puternică datorită motorului de mare putere
• Schimbare bandă de şlefuire fără scule, fără complicaţii
• Batiu cu compartiment de scule încuiabil cuprins în completul de livrare
• Braţ de şlefuire pivotabil individual cu racord de aspirare
•  Adecvat pentru şlefuirea, polizare şi perierea metalelor, materialelor plastice  

şi metalelor neferoase precum de ex.: cupru, bronz, aluminiu,alamă, etc.

Accesorii standard:
• Disc de pâslă 250 x 50 mm
• Bandă de şlefuire 2000 x 50 mm / K100
• Dorn de polizare dreapta
• Dorn de prindere dreapta
• Dorn de fixare dreapta

• Mandrină strângere rapidă 1 - 10 mm, dreapta
• Disc de şlefuire 125 mm / K 400
•  Prindere pentru discuri de şlefuire 

cu prindere tip arici 125 mm
• Batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Instalaţie de aspirare MSA 750 56-1085
Piesă de legătură 100 mm interior 12-1038
Reducţie 100 mm interior la 80 mm interior 12-1039
Piesă Y cu sertar 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Furtun aspirare din aluminiu diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Disc de pâslă Ø 250 x 50 mm, Ø 35 mm 05-1847
Disc de polizat moale, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 05-1848
Disc de polizat dur, Ø 300 x 30 mm, Ø 35 mm 05-1849
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 40 (10 buc.) 49-1051
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 60 (10 buc.) 49-1052
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 80 (10 buc.) 49-1053
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 100 (10 buc.) 49-1054
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 120 (10 buc.) 49-1055
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 150 (10 buc.) 49-1055A
Bandă de şlefuit textilă2000 x 50 mm - K 180 (10 buc.) 49-1055B
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 2000 x 50 mm -  
K 40/60/80/100/120/150/180 (fiecare 2 buc.)

49-1056

Pastă de polizat și Set de polizare vezi la pagina 460 | 461

Capotă de protecţie ajustabilă 
cu dispozitiv de protecţie şi 
racord de aspirare

Accesorii standard cuprinzătoare pentru 
multiple posibilităţi de utilizare

Utilizata universal

Date tehnice MPS 350

Disc de polizat Ø x B 250 x 50 mm
Alezaj 35 mm
Bandă de şlefuire 2000 x 50 mm
Turaţie, stufenlos 400 - 2800 rot/min
Racord aspirare Ø 2 x 80 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 2,2 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 3,0 kW
Tensiune 400 V
Lăţime 1160 mm
Adâncime 700 mm
Înălţime 1850 mm
Greutate cca. 150 kg
Nr.art. 05-1062
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TS 250
TS 300 

HOBBY

• Pentru exploatarea optimă a discurilor de şlefuire masa de şlefuire este montată sub centru
• Motor de acţionare de performanţă ridicată pentru cele mai bune rezultate de şlefuire şi la utilizare de durată
• Masă de şlefuire pivotabilă pe ambele laturi de la -25° până la +45° pentru diferite teme de prelucrare (TS 300)
• Utilizabilă universal pentru metale, metale neferoase şi lemn
• Corp maşină stabil sigur cu aşezare de cauciuc
• Funcţionare fără vibraţii datorită platanului de şlefuire echilibrat
• În fabricaţie de serie cu frână incorporată pentru oprirea platanului de şlefuire (TS 300)

Accesorii standard:
• Opritor unghi ce se poate fixa
• Platan de şlefuire K 80 (TS 250)
• Platan de şlefuire K 100 (TS 300)
• Suprafaţă de aşezare tip arici (TS 300)
• Frână platan (TS 300)
• Opritor oblic
• Întrerupător de protecţie motor

În fabricaţie de serie cu ştuţuri 
de aspirare montate sub masa de 
şlefuire pivotabilă până la 45°

TS 250

TS 300

Inclusiv suprafaţă de aşezare tip arici 
optimă pentru schimbarea platanelor de 
şlefuire (TS 300)

PREȚ

Top

Maşina de şlefuit cu platan
Maşina de şlefuit cu platan TS 250 și TS 300 este utilizabilă pentru şlefuirea metalelor, 
metalelor neferoase şi lemnului. Acest model este echipat cu o suprafaţă aşezare de 
tip arici optimă pentru schimbarea platanelor de şlefuit.

Date tehnice TS 250 TS 300
Platan de şlefuire 250 mm 300 mm
Mărimea mesei 290 x 140 mm 435 x 150 mm
Masă pivotantă 0° pănă la 45° -25° pănă la +45°
Turaţie 1400 rot/min 1450 rot/min
Racord aspirare Ø 35 mm 50 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,55 kW 0,90 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 0,75 kW 1,25 kW
Tensiune 230 V 230 V
Lăţime 370 mm 450 mm
Adâncime 360 mm 450 mm
Înălţime* 300 mm 400 mm
Greutate cca. 15 kg 29 kg
Nr.art. 05-1185 05-1186

*fără batiu

Accesorii optionale: Nr.art.
Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 250 mm 11-2131A
Disc de şlefuire 250 mm - K 60 (10 buc.), fixare velcro 11-2202
Disc de şlefuire 250 mm - K 80 (10 buc.), fixare velcro 11-2095
Disc de şlefuire 250 mm - K 100 (10 buc.), fixare velcro 11-2096
Disc de şlefuire 250 mm - K 120 (10 buc.), fixare velcro 11-2097
Disc de şlefuire 250 mm - K 150 (10 buc.), fixare velcro 11-2203
Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 300 mm 11-2131
Disc de şlefuire 300 mm - K 60 (10 buc.), fixare velcro 11-2206
Disc de şlefuire 300 mm - K 80 (10 buc.), fixare velcro 11-2101
Disc de şlefuire 300 mm - K 100 (10 buc.), fixare velcro 11-2102
Disc de şlefuire 300 mm - K 120 (10 buc.), fixare velcro 11-2103
Disc de şlefuire 300 mm - K 150 (10 buc.), fixare velcro 11-2207
Disc de şlefuire - set combi prindere tip arici diam. 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (fiecare 2 buc.)

11-2218

Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175
Batiu modell B 1 56-1041
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TS 300 TOP

SEMIPROFESSIONAL

Maşina de şlefuit cu platan
Maşina de şlefuit cu platan TS 300 TOP este utilizabilă optim pnetru realizarea suprafeţelor de lemn 
precis şi fin şlefuită dar şi pentru metale neferoase şi materiale plastice. Datorită suprafeţei de aşezare 
cu prindere tip arici discurile de şlefuire pot fi schimbate simplu şi rapid fără scule.

Accesorii standard:
• Opritor unghi ce se poate fixa
• Platan de şlefuire
• Suprafaţă de aşezare tip arici
• Frână platan
• Opritor oblic
• Fixare la 0° / 22,5° / 45°
• Întrerupător de protecţie motor

• Utilizabil universal pentru cele mai diferite materiale (lemn, metal, material plastic etc.)
• Motor de acţionare de performanţă ridicată pentru cele mai bune rezultate de şlefuire şi la utilizare de durată
• În fabricaţie de serie cu frână incorporată pentru oprirea platanului de şlefuire
• Masă pivotabilă de la -3° până la +45° şi înclichetabilă la 0° / 22,5° / 45°
• Funcţionare fără vibraţii datorită platanului de şlefuire echilibrat
• Masă de şlefuire rectificată din fontă cenuşie, pivotabilă pe ambele laturi
• Inclusiv ştuţuri de aspirare pentru racordarea unei instalaţii de aspirare

Frâna manuală opreşte platanul de 
şlefuire în interval de câteva secunde

Masă din fontă cenuşie rectificată cu un 
domeniu de pivotare de la -3° până la +45°

Inclusiv cu opritor oblic pentru 
şlefuirea unghiulară exactă

Accesorii optionale: Nr.art.
Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 300 mm 11-2131
Disc de şlefuire 300 mm - K 60 (10 buc.), fixare velcro 11-2206
Disc de şlefuire 300 mm - K 80 (10 buc.), fixare velcro 11-2101
Disc de şlefuire 300 mm - K 100 (10 buc.), fixare velcro 11-2102
Disc de şlefuire 300 mm - K 120 (10 buc.), fixare velcro 11-2103
Disc de şlefuire 300 mm - K 150 (10 buc.), fixare velcro 11-2207
Disc de şlefuire - set combi prindere tip arici diam. 300 mm -  
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (fiecare 2 buc.)

11-2218

Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175
Batiu model B 1 56-1041

Date tehnice TS 300 TOP
Platan de şlefuire 300 mm
Mărimea mesei 435 x 165 mm 
Masă pivotantă -3° pănă la + 45°
Turaţie 1420 rot/min
Racord aspirare Ø 60 / 75 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW 
Tensiune 230 V
Lăţime 520 mm
Adâncime 490 mm
Înălţime* 380 mm
Greutate cca. 36 kg
Nr.art. 05-1190

*fără batiu

Întrerupător pornit-oprit conform IP 54 
cu declanşator la subtensiune
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TS 300 Pro 

PROFESSIONAL

Maşina de şlefuit cu platan
Maşina de şlefuit cu platan TS 300 Pro convinge prin modul său constructiv greu şi stabil 
prin care este asigurat un lucru precis şi fără vibraţii. Acest model îşi găseşte domeniul 
de utilizare preponderent la utilizatorii profesionişti.

• În fabricaţie de serie cu frână incorporată pentru oprirea platanului de şlefuire
• Motor de acţionare de performanţă ridicată pentru cele mai bune rezultate de şlefuire şi la utilizare de durată
• Masă din fontă cenuşie cu caneluri T pentru dispozitivul de şlefuire circular respectiv opritorul oblic
• Dispozitiv robust de pivotare cu opritoare de capăt reglabile
• În fabricaţie de serie cu opritor oblic pentru şlefuirea unghiulară exactă
• Funcţionare fără vibraţii datorită platanului de şlefuire echilibrat
• Utilizabil universal pentru cele mai diferite materiale (lemn, metal, material plastic etc.)
• Aspirare şpan sub masa de lucru pentru o muncă curată

Accesorii standard:
• Opritor unghi ce se poate fixa
• Platan de şlefuire
• Suprafaţă de aşezare tip arici
• Frână platan
• Opritor oblic
• Echipament de şlefuire circular
• Ventilator de aspirare
• Batiu
• Întrerupător de protecţie motor

În fabricaţie de serie cu 
ventilator de aspirare în 

corpul maşinii.

Dispozitivul de şlefuire circulară 
cuprins în completul de livrare.

Masă din fontă cenuşie pivotabilă având 
caneluri T.

Date tehnice TS 300 Pro
Platan de şlefuire 300 mm
Mărimea mesei 420 x 250 mm
Masă pivotantă -15° pănă la +45°
Înălţime de lucru 950 mm
Turaţie 1450 rot/min
Racord aspirare Ø 100 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 0,75 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 1,0 kW
Tensiune 230 V
Lăţime 460 mm
Adâncime 600 mm
Înălţime 1150 mm
Greutate cca. 46 kg
Nr.art. 05-1188

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire 300 mm - K 60 (10 buc.), fixare velcro 11-2206
Disc de şlefuire 300 mm - K 80 (10 buc.), fixare velcro 11-2101
Disc de şlefuire 300 mm - K 100 (10 buc.), fixare velcro 11-2102
Disc de şlefuire 300 mm - K 120 (10 buc.), fixare velcro 11-2103
Disc de şlefuire 300 mm - K 150 (10 buc.), fixare velcro 11-2207
Disc de şlefuire - set combi prindere tip arici diam. 300 mm - 
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  (fiecare 2 buc.) 11-2218
Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 300 mm 11-2131
Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175

Stand 
incluziv
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UWS 320

SEMIPROFESSIONAL

Masina universala 
de slefuit 

• Pentru ascuţire diferitelor scule de ex. burghie, freze, cuţite de strung, ...
• În fabricaţie de serie batiu echipat cu poliţă pentru scule
• Accesorii multiple cuprinse în completul de livrare
• Construcţie robustă pentru lucru fără vibraţii
• Elemente de conectare şi operare montate ergonomic

Accesorii standard:
• Batiu
• 2 buc. păpuşi mobile
• Opritor arc
• Opritoare masă ajustabile
• 2 x vârfuri standard 60°
• 2 x semi vârfuri 60°
• 1 piatră oală 125 x 45 x 32 mm
• 1 piatră oală diamantată 125 x 32 mm
• 1 disc de şlefuire 125 x 25 x 32 mm
• 1 disc platan
•  Unitatea de acţionare cu 3  

bacuri mandrină diam. 80 mm
• Echipament de ascuţire burghiu elicoidal
• Suport cuţit de strung
• Dorn de prindere freze 16, 22, 32 mm
• Piatră de ascuţire diamantată
• Sculă de operare

Utilizata universal

O gamă largă de 
echipamente 

standard

Accesorii standard

Date tehnice UWS 320
Diametrul max. a piesei de prelucrat 175 mm 
Deschiderea între vârfuri 320 mm 
Mărimea mesei 535 x 130 mm 
Mişcarea longitudinală a mesei 320 mm 
Mişcare transversală a mesei 170 mm 
Cap de şlefuirea pivotabil vertical -40° pănă la +40° 
Cap de şlefuirea pivotabil orizontal -50° pănă la +50° 
Turaţia axului de rectificare 2800 rot/min 
Putere motor 0,18 kW 
Tensiune 400 V
Greutate cca. 266 kg
Nr.art. 05-1365
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BDS 75
BDS 75-2

SEMIPROFESSIONAL

• Stratul de acoperire cu grafit la suprafaţa de şlefuire plană creşte caracteristica de alunecare a benzii de şlefuit
• O bună performanţă de şlefuire printr-o viteză înaltă a benzii
• Utilizabil universal pentru şlefuirea muchiilor, suprafeţelor şi pentru rotunjiri prin şlefuire
• Ajustare rapidă a poziţiei verticale la poziţia orizontală
• Funcţionare cu vibraţii scăzute datorită carcasei maşinii stabilă şi rigidă la torsiune
• Debavurarea muchiilor cu economie de timp, curăţarea cordoanelor de sudură
• Platan de şlefuire cu prindere de tip arici, ideal pentru o schimbare deasă a granulaţiilor
• Model BDS 75-2 în fabricaţie de serie cu 2 viteze şi suprafaţă reglabilă de aşezare piesă de prelucrat
• Bandă de şlefuire uşor înlocuibilă, tensiunea benzii reglabilă manual

Maşina de şlefuit 
cu bandă şi cu platan

Accesorii standard:
• Bandă de şlefuire K80
• Platan de şlefuire K80
• Protecţie la scântei (BDS 75-2)
• Masă de aşezare şi şlefuire
• Strat de acoperire cu grafit
• Ştuţuri de aspirare praf (pulberi)
• Comutator 2-viteze (BDS 75-2)

Reglare simplă a rulării paralele 
a benzii prin intermediul şuruburilor 

de reglare

Masă de şlefuit platan pivotabilă cu 
şină opritor ajustabilă în fabricaţie 
de serie

Suprafaţă de şlefuit plană mare cu 
opritor pentru piesa de prelucrat

Masă de şlefuit plan pivo-
tabilă fără trepte de la 0° 

până la 90°

Date tehnice BDS 75 BDS 75-2
Dimensiuni bandă 75 x 1180 mm 75 x 1180 mm
Viteza benzii 11 m/sec. 11 / 22 m/sec.
Masă de şlefuit plan 280 x 80 mm 280 x 80 mm
Masă de şlefuit plan pivotabilă 0° pănă la 90° 0° pănă la 90°
Platan de şlefuire diam. 150 mm 150 mm
Masă de şlefuit platan 150 x 130 mm 150 x 130 mm
Masă de şlefuit platan pivotabilă 0° pănă la 45° 0° pănă la 45°
Racord aspirare Ø 50 mm 50 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,1 kW 1,5 / 1,8 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 1,5 kW 2,1 / 2,5 kW
Tensiune 400 V 400 V
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 470 x 720 x 520 mm 580 x 680 x 765 mm
Greutate cca. 65 kg 69 kg
Nr.art. 05-1197 05-1198
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BDS 75
BDS 75-2

EXKLUSIV

Maşina de şlefuit cu bandă şi cu platan BDS 75-2 şi  BDS 75 este utilizabilă 
universal de ex.: pentru debavurare, şlefuire suprafeţe şi contururi. Pentru 
utilizare profesională în ateliere şi pentru meşteşugarii profi aceste maşini 
reprezintă soluţia ideală pentru şlefuirea formelor şi materialelor de toate 
tipurile.

Accesorii optionale: Nr.art.
Bandă de şlefuit textilă1180 x 75 mm - K 40 (10 buc.) 49-0964
Bandă de şlefuit textilă1180 x 75 mm - K 60 (10 buc.) 49-0965
Bandă de şlefuit textilă1180 x 75 mm - K 80 (10 buc.) 49-0966
Bandă de şlefuit textilă1180 x 75 mm - K 100 (10 buc.) 49-0967
Bandă de şlefuit textilă1180 x 75 mm - K 120 (10 buc.) 49-0968
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 1180 x 75 mm 49-0969
K 40 / K 60 / K 80 / K 100 / K 120 (fiecare 2 buc.)
Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175

Accesorii optionale: Nr.art.
Disc de şlefuire 150 mm - K 60 (10 buc.), fixare velcro 11-2121A
Disc de şlefuire 150 mm - K 80 (10 buc.), fixare velcro 11-2122A
Disc de şlefuire 150 mm - K 100 (10 buc.), fixare velcro 11-2120A
Disc de şlefuire 150 mm - K 120 (10 buc.), fixare velcro 11-2123A
Disc de şlefuire 150 mm - K 150 (10 buc.), fixare velcro 11-2124A
Disc de şlefuire-set combinat, fixare velcro 150 mm - 11-2124B
K 60 / 80 / 100 / 120 / 150 (fiecare 2 buc.), prindere tip arici
Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 150 mm 11-2132

Modell BDS 75-2 în fabricaţie de serie 
cu suprafaţă reglabilă de aşezare piesă 
de prelucrat şi protecţie la scântei

Motor de putere mare şi 
întrerupător de siguranţă 
conform IP54

În fabricaţie de serie cu ştuţuri 
de aspirare montate sub masa de 
şlefuire pivotabilă până la 45°

3 in 1
Ascutire margine

Suprafata de ascutire
Ascutire rotunda

PREȚ

Top

Modell BDS 75-2

Viteza benzii  
11 / 22 m/sec.

În fabricaţie de serie cu comutator 2 
trepte pentru 2 viteze, optim pentru 
şlefuirea oţelului aliat şi aluminiului 

(BDS 75-2)

Reprezentarea cu acoperire 
rabatată deschis pentru 
suprafaţă de şlefuire plană 
mare.
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BS 100 x 1220 S
BS 100 x 1220 S-2

SEMIPROFESSIONAL

• Întrerupător de protecţie a motorului conform IP54 şi declanşator la subtensiun
• Suprafaţă de şlefuit plană mare, opritoare ajustabile pentru utilizarea universală
• Debavurarea muchiilor cu economie de timp, curăţarea cordoanelor de sudură
• Model BS 100 x 1200 S-2 cu 2 viteze, optim pentru şlefuirea oţelului aliat
• Putere de acţionare şi viteză bandă ridicată
• Schimbare bandă simplă pentru operator, rapidă şi fără complicaţii
• Inclusiv reglare de fineţe pentru funcţionare bandă paralelăe
• Funcţionare fără vibraţii datorită discurilor echilibrate
• În fabricaţie de serie cu batiu
• Construcţie stabilă şi fără vibraţii

Maşina de şlefuit 
cu bandă

Accesorii standard:
• Ştuţuri de aspirare praf (pulberi)
•  Întrerupător de  

protecţie motor
•  Opritor piesă de  

prelucrat
• Batiu
•  Buton separat Oprire de  

Urgenţă
• Masă de aşezare şi şlefuire
• Geam de protecţie rabatabil deschis
• Manual cu instrucţiuni de exploatare

Protecţia înaltă contra scânteilor 
în zbor prin geamul de protecţie 
dimensionat mare

Modell BS 100 x 1220 S-2
Viteza benzii 9,5 / 19 m/sek. 

Tensiune 400 V
Nr.art. 05-1238

PREȚ

Top

Date tehnice BS 100 x 1220 S BS 100 x 1220 S-2
Dimensiuni bandăen 100 x 1220 mm 100 x 1220 mm
Viteza benzii 19 m/sec. 9,5 / 19 m/sec.
Disc de contact Ø x B 125 / 100 mm 125 / 100 mm
Masă de şlefuit plan 285 x 105 mm 285 x 105 mm
Racord aspirare Ø 2 x 75 mm 2 x 75 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 kW 1,0 / 1,5 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 kW 1,35 / 2,2 kW
Tensiune 230 V sau 400 V 400 V
Lungime 690 mm 690 mm
Lăţime 400 mm 400 mm
Înălţime 940 mm 940 mm
Greutate cca. 41 kg 41 kg
Nr.art. 05-1236 (400 V) 

05-1237 (230 V)
05-1238

Accesorii optionale: Nr.art.
Instalaţie de aspirare MSA 300 (pentru montare pe perete) 56-1087
Piesă de legătură 100 mm interior 12-1038
Reducţie 100 mm interior la 80 mm interior 12-1039
Piesă Y cu sertar 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Furtun aspirare din aluminiu diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Bandă de şlefuit textilă1220 x 100 mm - K 40 (10 buc.) 49-1011A
Bandă de şlefuit textilă1220 x 100 mm - K 60 (10 buc.) 49-1011
Bandă de şlefuit textilă1220 x 100 mm - K 80 (10 buc.) 49-1012
Bandă de şlefuit textilă1220 x 100 mm - K 100 (10 buc.) 49-1013
Bandă de şlefuit textilă1220 x 100 mm - K 120 (10 buc.) 49-1013A
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 1220 x 100 mm - 
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (fiecare 2 buc.) 49-1014
Curăţitor bandă de şlefuit 11-2175

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



429

MS 75 x 2000 S
MS 150 x 2000 S

SEMIPROFESSIONAL

• O bună performanţă de şlefuire printr-o viteză înaltă a benzii
• Ajustare rapidă pentru poziţie orizontală şi înclinată
• Suprafaţă de şlefuire plană continuu pentru un şlefuit optim al pieselor de prelucrat lungi
• Tensionare constantă a benzii prin dispozitivul tensionat cu arc
• Utilizabil universal pentru şlefuirea muchiilor, suprafeţelor şi pentru rotunjiri prin şlefuire
• Reglare simplă a rulării paralele a benzii prin intermediul şurubului de reglare
• Stratul de acoperire cu grafi creşte caracteristica de alunecare a benzii de şlefuit
• Inclusiv sistem de prindere rapidă pentru o schimbare rapidă a benzii

Accesorii standard:
• Bandă de şlefuire K 80
• Geam de protecţie rabatabil deschis
• Masă de aşezare şi şlefuire
• Opritor piesă de prelucrat
• Ştuţuri de aspirare praf (pulberi)
• Buton separat Oprire
• Batiu

În fabricaţia de serie cu ştuţuri de 
aspirare la rola de acţionare

Disc de contact dimensionat mare şi 
tensionare automată a benzii

Suprafaţă de aşezare 
piesă de prelucrat şi 

recipient de colectare 
şpan cuprinse în 

completul 
de livrare

Suprafaţă mare de şlefuire prin 
acoperire rabatabilă deschis

Accesorii optionale: Nr.art.
Instalaţie de aspirare MSA 750 56-1085
Furtun aspirare din aluminiu diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Bandă de şlefuit textilă2000 x 75 mm – K 40 (10 buc.) 49-1020
Bandă de şlefuit textilă2000 x 75 mm – K 60 (10 buc.) 49-1021
Bandă de şlefuit textilă2000 x 75 mm – K 80 (10 buc.) 49-1022
Bandă de şlefuit textilă2000 x 75 mm – K 100 (10 buc.) 49-1023
Bandă de şlefuit textilă2000 x 75 mm – K 120 (10 buc.) 49-1024
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 2000 x 75 mm – 49-1024A
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (fiecare 2 buc.)
Bandă de şlefuit textilă2000 x 150 mm – K 40 (10 buc.) 49-1025
Bandă de şlefuit textilă2000 x 150 mm – K 60 (10 buc.) 49-1026
Bandă de şlefuit textilă2000 x 150 mm – K 80 (10 buc.) 49-1027
Bandă de şlefuit textilă2000 x 150 mm – K 100 (10 buc.) 49-1028
Bandă de şlefuit textilă2000 x 150 mm – K 120 (10 buc.) 49-1029
Bandă de şlefuit textilă–Set combi 2000 x 150 mm – 49-1030
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (fiecare 2 buc.)

Maşina de şlefuit 
cu bandă

Date tehnice MS 75 x 2000 S MS 150 x 2000 S
Dimensiuni bandăen 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Viteza benzii 29 m/sec. 29 m/sec.
Disc de contact Ø x B 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Masă de şlefuit plan 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Racord aspirare Ø 100 mm 100 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 3,0 kW 4,0 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 4,0 kW 5,5 kW
Tensiune 400 V 400 V
Lungime 1080 mm 1080 mm
Lăţime 440 mm 520 mm
Înălţime 1000 mm 1000 mm
Greutate cca. 66 kg 84 kg
Nr.art. 05-1246 05-1248

Raport optim 
preț-calitate
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PROFESSIONAL

Maşina de şlefuit cu bandă
Modelul MS serie este deosebit de economic şi este o maşină de şlefuit cu bandă avantajoasă 
ca preţ de achiziţie. Datorită motorului de acţionare de marea putere precum şi a modului 
constructiv robust acest model este optim pentru utilizarea profesională în ateliere şi la 
producţie de serii mici.

• Standard cu 2 viteze de lucru, ideal pentru prelucrarea inoxului
• Utilizabil universal pentru şlefuirea muchiilor, suprafeţelor şi pentru rotunjiri prin şlefuire
• Stratul de acoperire cu grafi creşte caracteristica de alunecare a benzii de şlefuit
• Tensionare constantă a benzii prin dispozitivul tensionat cu arc
• Schimbare bandă simplă pentru operator, rapidă şi fără complicaţii
• O bună performanţă de şlefuire printr-o viteză înaltă a benzii
• Ajustare rapidă pentru poziţie orizontală şi înclinată
• Utilizabil universal pentru domeniul meşteşugăresc şi industrial
• Suprafaţă de şlefuire plană dimensionat mare cu acoperire de protecţie
• Inclusiv reglare de fineţe pentru funcţionare bandă paralelă

Date tehnice MS 75 x 2000 S-2 MS 150 x 2000 S-2
Dimensiuni bandăen 75 x 2000 mm 150 x 2000 mm
Viteza benzii 14,5 / 29 m/sec. 14,5 / 29 m/sec.
Disc de contact Ø x B 200 / 80 mm 200 / 155 mm
Masă de şlefuit plan 460 x 75 mm 460 x 150 mm
Racord aspirare Ø 100 mm 100 mm
Puterea cedată a motorului S1 100% 1,5 / 2,2 kW 2,1 / 2,8 kW
Putere absorbită de motor S6 40% 2,2 / 3,0 kW 2,8 / 3,6 kW
Tensiune 400 V 400 V
Lungime 1080 mm 1080 mm
Lăţime 440 mm 520 mm
Înălţime 1000 mm 1000 mm
Greutate cca. 67 kg 85 kg
Nr.art. 05-1247 05-1249

Accesorii standard:
• Bandă de şlefuire K 80 
• Geam de protecţie rabatabil deschis
• Masă de aşezare şi şlefuire
• Opritor piesă de prelucrat
• Ştuţuri de aspirare praf (pulberi)
• Întrerupător de protecţie motor
• Tambur de şlefuire cauciucat
• Strat de acoperire cu grafit
• Buton separat Oprire
• Batiu

În fabricaţia de serie cu ştuţuri de 
aspirare 100 mm

Rolă de contact 70° - 74° Shore A, optimă 
pentru prelucrări de degroşare

Buton de oprire (aus) separat şi 
geam de protecţie dimensionat 
mare pentru o siguranţă înaltă

Schimbare simplă a benzii de şlefuit 
prin sistem de prindere rapidăRaport optim 

preț-calitate

Calitate de top

Acoperit cu pulbere

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



431

MS 75 x 2000 S-2
MS 150 x 2000 S-2

Accesorii optionale pentru MS 75 x 2000 S-2: Nr.art.
Instalaţie de aspirare MSA 750 56-1085
Furtun aspirare din aluminiu diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 75 mm - K 40 (10 buc.) 49-1020
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 75 mm - K 60 (10 buc.) 49-1021
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 75 mm - K 80 (10 buc.) 49-1022
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 75 mm - K 100 (10 buc.) 49-1023
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 75 mm - K 120 (10 buc.) 49-1024
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 2000 x 75 mm –
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (fiecare 2 buc.) 49-1024A
Pâslă de şlefuire 2000 x 75 mm, grosieră 49-1017
Pâslă de şlefuire 2000 x 75 mm, medie 49-1018
Pâslă de şlefuire 2000 x 75 mm, foarte fină 49-1019

Accesorii optionale pentru MS 150 x 2000 S-2: Nr.art.
Instalaţie de aspirare MSA 750 56-1085
Furtun aspirare din aluminiu diam. 100 mm, extensibil la 5 m12-1087
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 150 mm - K 40 (10 buc.) 49-1025
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 150 mm - K 60 (10 buc.) 49-1026
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 150 mm - K 80 (10 buc.) 49-1027
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 150 mm - K 100 (10 buc.)49-1028
Bandă de şlefuit textilă 2000 x 150 mm - K 120 (10 buc.)49-1029
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 2000 x 150 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (fiecare 2 buc.) 49-1030
Pâslă de şlefuire 2000 x 150 mm, grosieră 49-1031
Pâslă de şlefuire 2000 x 150 mm, medie 49-1032
Pâslă de şlefuire 2000 x 150 mm, foarte fină 49-1033

Roată de acţionare şi contact dimensionată mare 

În fabricaţie de serie cu 2 viteze

Suprafaţă de şlefuire plană continuu pentru un şlefuit 
optim al pieselor de prelucrat lungi

Suprafaţă mare de şlefuire 
prin acoperirea rabatabilă 

deschis.

Apărătoarea de praf poate fi 
îndepărtată cu uşurinţă

14,5 / 29 m/sek.

Viteza benzii
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KRPS 100 x  
2000 DUO

Maşină de şlefuit 
multifuncţională

• Tensionare constantă a benzii prin dispozitivul tensionat cu arc
• În fabricaţie de serie cu dispozitiv de şlefuire rotundă a ţevilor de diam. 20 - 76 mm
• Reglarea unghiului de tăiere dorit se realizează repede şi simplu
• Stratul de acoperire cu grafit pe suprafaţă de şlefuire plană creşte caracteristica de alunecare a benzii de şlefuit
• Suprafaţă de şlefuire plană dimensionat mare cu acoperire de protecţie
• Viteza benzii lentă (15 m/sec.) optimă pentru şlefuirea oţelului aliat şi aluminiului
• Schimbare bandă simplă pentru operator, rapidă şi fără complicaţii
• Schimbare rapidă şi uşoară a rolelor de polizare - sunt necesare două unelte
• Posibil fără probleme cele mai diferite unghiuri de şlefuire de la 30° până la 90°
• Timpi de prelucrare mai scurţi comparativ cu frezarea

Accesorii standard:
• Bandă de şlefuire K 36 
• Tambur de şlefuire cauciucat
•  1 buc. Roata de rectificat pentru ¾‘‘ teava  

(26/28 mm teava)
• 2 buc. geamuri de protecţie rabatabile deschis
• Dispozitiv de şlefuire rotund
• Masă de aşezare şi şlefuire
• 2 buc. ştuţ de aspirare praf (pulberi) diam. 100 mm
• 2 buc. recipient de colectare şpan
• Strat de acoperire cu grafit
• Întrerupător de protecţie motor

1. Comutator selector pentru şlefuirea ţevilor respectiv şlefuirea 
cu bandă 2. Comutator selector pentru reglarea turaţiei

Dispozitiv de şlefuire pivotabile de la 30° până la 90°

Domeniu de utilizare extins datorită 
suprafeţei mari de şlefuire plane 

400 x 100 mmPotrivit pentru taiere 
tevi si profile

2 setări de viteză 
(serial)

Unghiul de taiere reglabil 
de la 30° la 90°

3 in 1
Curea de slefuire

Slefuire teava
Suprafata de ascutire

Date tehnice KRPS 100 x 2000 Duo
Dimensiuni bandă 100 x 2000 mm
Viteza benzii 15 / 30 m/sec.
Diametru ţeavă min./max. 20 - 76 mm
Ajustare sanie 30° - 90°
Masă de şlefuit plan 400 x 100 mm
Disc de contact Ø x B 195 x 100 mm
Racord aspirare Ø 2 x 100 mm
Turaţie 1410 / 2850 rot/min
Puterea cedată a motorului S1 100% 2,2 / 2,8 kW (400 V)
Putere absorbită de motor S6 40% 3,0 / 4,0 kW (400 V)
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 750 x 1450 x 1160 mm
Greutate cca. 158 kg
Nr.art. 05-1311 Apărătoarea de praf poate fi 

îndepărtată cu uşurinţă

Parte posterioară cu masă de şlefuire 
şi de susţinere şi sticlă de protecţie de 
dimensiuni mari.
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KRPS 100 x  
2000 DUO

EXKLUSIV

SEMIPROFESSIONAL

Inclusiv suport practic 
pentru păstrarea rolelor 
de şlefuit

Ajustarea înălţimii rolei de şlefuite pentru 
şlefuirea descentrată

KRPS 100 x 2000 DUO este o maşină de şlefuit multifuncţională pentru 
şlefuirea capetelor ţevilor şi profilelor la partea frontală a sa, pentru 
şlefuirea muchiilor, suprafeţelor şi pentru şlefuirea rotundă la partea 
din posterioară a sa precum şi pentru şlefuirea plană pe partea 
superioară a maşinii.

Capacul rabatabil permite schimbarea confortabilă 
a benzii de şlefuit

Menghina universală permite prinderea ţevilor şi a profilelor

Cântarul permite citirea uşoară a 
unghiurilor dorite de polizare

Accesorii optionale: Nr.art.
Instalaţie de aspirare MSA 750 56-1085
Piesă de legătură 100 mm interior 12-1038
Piesă Y cu sertar 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Furtun aspirare din aluminiu diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Bandă de şlefuit textilă2000 x 100 mm - K 40 (10 buc.) 49-1039
Bandă de şlefuit textilă2000 x 100 mm - K 60 (10 buc.) 49-1040
Bandă de şlefuit textilă2000 x 100 mm - K 80 (10 buc.) 49-1041
Bandă de şlefuit textilă2000 x 100 mm - K 100 (10 buc.) 49-1042
Bandă de şlefuit textilă2000 x 100 mm - K 120 (10 buc.) 49-1043
Bandă de şlefuit textilă-Set combi 2000 x 100 mm -
K 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (fiecare 2 buc.) 49-1044
Pâslă de şlefuire 2000 x 100 mm, grosieră 49-1036
Pâslă de şlefuire 2000 x 100 mm, medie 49-1037
Pâslă de şlefuire 2000 x 100 mm, foarte fină 49-1038

Accesorii optionale: Nr.art.
Roata de rectificat pentru 1/2“ teava* 05-1300A
Roata de rectificat pentru 22 mm teava* 05-1300A
Roata de rectificat pentru 3/4“ teava* 05-1301A
Roata de rectificat pentru 28 mm teava* 05-1301A
Roata de rectificat pentru 1“ teava* 05-1302A
Roata de rectificat pentru 34 mm teava* 05-1302A
Roata de rectificat pentru 1 1/4“ teava* 05-1304A
Roata de rectificat pentru 44 mm teava* 05-1304A
Roata de rectificat pentru 1 1/2“* teava* 05-1306A
Roata de rectificat pentru 50 mm teava* 05-1306A
Roata de rectificat pentru 2“ teava* 05-1308A
Roata de rectificat pentru 62 mm teava* 05-1308A
Roata de rectificat pentru 2 1/2“ teava* 05-1309A
Roata de rectificat pentru 78 mm teava* 05-1309A
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USM 500

PROFESSIONAL

• Dispozitivul cu agent de răcire, lubrifiere centralizată şi instalaţie de aspirare cuprinse în completul de livrare
• Modificarea turaţiei mai simplă şi mai rapidă prin intermediul schimbătorului de viteze uşor manevrabil
• Utilizabil în sculărie şi construcţia formelor, producţie dar şi la instruire
• Mişcarea longitudinală a mesei în axa x se realizează la alegere hidraulic sau manual
• Păpuşă fixă reglabilă pe înălţime precum şi pivotabilă (-100° până la +100°)
• Rezemare specială pe lagăre a axului de şlefuire pentru rezultate de şlefuire precise
• Combinaţie din maşină de şlefuit rotundă, plană şi de scule
• Construcţie grea din fontă cenuşie turnată pentru un lucru fără vibraţii
• Productivitate înaltă datorită posibilităţilor de utilizare multiple

Maşina universală de şlefuit 
cu aspirara

Şlefuire longitudinală

Şlefuire rotunjire exterioarăŞlefuire plană

Date tehnice USM 500
Diametrul max. al sculei 200 mm
Deschiderea între vârfuri 500 mm
Şlefuire plană 200 x 50 mm
Cotă de şlefuire exterioară Ø 5 - 50 x 400 mm
Cotă şlefuire interioară Ø 10 - 50 x 75 mm
Greutatea max. a piesei de prelucrat 10 kg
Cap ax piesă de prelucrat
Domeniu de pivotare -90° pănă la +90°
Turaţie 110 / 200 / 300 rot/min
Dispozitiv de prindere sculă MK 2
Diametru mandrină 100 mm
Cap de şlefuire
Domeniu de pivotare -100° pănă la +100°
Traseu de proces
Transversal 230 mm
Vertical 210 mm
Divizare scală verticală 0,01 mm
Plasare verticală prin rotirea roţii de mână 2 mm/rot
Divizare scală 0,02 mm
Ajustare transv. la fiecare rotire a roţii de mână 2 / 4 mm/rot
Disc de şlefuire 200 x 20 x 75 mm
Turaţie 2500 rot/min
Turaţie ax de şlefuire interior 13500 rot/min
Ştifturi de şlefuire Ø 26 x 20 x 6 mm

Ø 10 x 10 x 3 mm
Masă de lucru
Max. Traseu de proces 480 mm
Avans longitudinal hidraulic 0,01 - 6 m/min
Domeniu de pivotare masă -45° pănă la +45°
Păpuşă mobilă prindere pinolă MK 2
Cursă pinolă 15 mm

Putere motor totală 2,5 kW
Putere motor disc de şlefuire 1,1 kW
Dimensiuni (L x Lt x H)* 1500 x 1150 x 1400 mm
Greutate cca. 1300 kg
Nr.art. 05-1375

* fără aspirare şi agent de răcire
Şlefuire rotunjire interioară

Ascutirea suprafetei
Ascutire cilintrica in internior
Ascutire cilintrica in exterior

Instrument de rectificat
Ascutire conica
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USM 500

Ascuţire discuri fierăstrău

Maşina universală de şlefuit USM 500 oferă utilizatorului profesional o 
dimensiune maximă a posibilităţilor de utilizare în spaţiul cel mai mic. 
Confortul de operare care este dat prin dotarea de bază cuprinzătoare 
care nu lasă deschisă nicio cerinţă şi garantează un maxim al 
performanţei.

Masina universala de ascutit 
complet echipata 

Ascuţire discuri fierăstrău

Accesorii standard:
• Echipament agent de răcire
• Instalaţie de aspirare
• Dispozitiv de protecţie
• Cap parţial
• 4 buc. discuri de şlefuire
• Mandrină cu 3 bacuri 100 mm
• Păpuşă mobilă stânga şi dreapta
• Vârf de centrare
• Vârf de centrare pe jumătate
• Stand de echilibrare
• Prelungire ax
• Menghină pentru şlefuire plană
• Dispozitiv de şlefuire interioară cu 2 ştifturi de şlefuire
• 5 piese de antrenare
• Dispozitiv de îndreptare
• Lubrifiere centralizată
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URS 500 NMaşina universală 
de rectificat circular

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc de şlefuit
• Mandrină cu 3 bacuri 200 mm
• Convertizor de frecvenţă
• Linetă deschisă
• Linetă închisă
• Dispozitiv de şlefuire interioară
• Lampă maşină LED
• Stand de echilibrare
• Dorn de echilibrare
• 2 vârfuri de centrare
• Echipament agent de răcire
• Protecţie la stropire
•  Dispozitiv de îndreptat discuri  

de rectificare
• Dispozitiv de antrenare piesă
• Scule de operare

Indicatorul de poziţie în 2-axe în fabricaţie 
de serie garantează un lucru simplu şi de 
precizie înaltă

Viteza variabilă 
a axului

Pentru rectificare conică între 
vârfuri masa poate fi pivotată 

de la +3° până la 9° 

Date tehnice URS 500 N
Deschiderea între vârfuri 500 mm
Înălţimea vârfului 135 mm
Diametru de rectificare exterioară 8 – 200 mm
Greutatea max. piesă de prelucrat 60 kg
Diametru de rectificare interior 13 – 100 mm
Adâncime max. de rectificare interioară 125 mm
Domeniu max. de pivotare masă +3° pănă -9°
Mişcarea max. longitudinală a mesei 600 mm
Avans masă 0,1 până la 4 m/min
Man. Cursa de deplasare masă/rotaţie manuală 6 mm/rot
Păpuşa fixă
Turaţie ax, fără trepte 25 – 220 rot/min
Con ax MK 4
Domeniu de pivotarea ax de lucru 90°
Păpuşă fixă de rectificare
Mărime disc de rectificare 400 x 50 x 203 mm
Turaţia axului de rectificare 1670 rot/min
Turaţie ax de şlefuire interior 20000 rot/min
Păpuşă fixă de rectificare domeniu de pivotare +/- 30°
Cursă de deplasare a capului de rectificare 200 mm
Divizare scală 0,005 mm
Păpuşă mobilă
Prindere pinolă MK 4
Cursă pinolă 35 mm
Putere motor 
Ax de rectificare 4,0 kW
Ax de lucru 0,75 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2150 x 1450 x 1700 mm
Greutate cca. 2170 kg
Nr.art. 05-1370

• Pentru rectificare conică masa poate fi pivotată şi prin intermediul unei scale instalată la poziţia dorită
• Păpuşa fixă de rectificare se poate roti la 180° pentru şlefuire interioară
• Axul principal este sprijinit pe lagăre hidrodinamice adică prin pelicula de ulei nu se realizează niciun contact între lagăre şi ax
• Ghidaj longitudinal al mesei şi ghidaj transversal al păpuşii fixe de rectificare, fiecare un ghidaj V şi un ghidaj plan
•  Datorită nervurării puternice şi pereţilor dimensionaţi generos batiul maşinii este relativ insensibil  

la oscilaţiile de temperatură şi deformăriirelativ
•  Pelicula de ulei dintre lagăre şi ax reduce vibraţiile la un minim şi prin aceasta este obţinută o  

calitate a suprafeţei şi o precizie ridicate
• Avansuri reglabile fără trepte cu timp de oprire selectabil în prealabil la capătul fiecărei mişcări a mesei
•  Cap ax aliniat precis şi păpuşă fixă de rectificare stabilă pentru obţinerea celor mai bune  

posibile rezultate de prelucrare la cele mai diferite procese de rectificare
• Căi de ghidare rectificate de precizie şi netezite manual în axele x şi y
• Ax de rectificare rezemat pe ambele laturi cu grilaje glisante de suprafaţă reajustabile, segmentate
• Repoziţionarea păpuşii fixe a axului de rectificare se realizează arbitrar hidraulic sau prin intermediul roţii de mână
• Mişcarea longitudinală a mesei manuală prin intermediul roţii de mână sau automată prin intermediul avansului hidraulic

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



437

URS 500 N

PROFESSIONAL

Cele mai importante elemente de operare sunt 
dispuse vizibil pe partea frontală a maşinii

Maşina universală de rectificat circular URS 500 N este adecvată pentru 
executarea lucrărilor de rectificare circulare exterioare pentru piese de 
diametru până la 200 mm, şi datorită dispozitivului de rectificare interioară 
în fabricaţie de serie este extins suplimentar domeniul de utilizare. Acest 
model îşi găseşte domeniul de utilizare în principal la construcţia de maşini, 
execuţia de forme precum şi de scule, dar şi în producţie la fabricarea 
seriilor mici.

În fabricaţie de serie cu dispozitiv de 
rectificare interioară

Capul robust al axului poate fi pivotat până l
a max. 90° pentru rectificare conică

O gamă largă de 
echipamente 

standard

NOU
Inclusiv afişaj digital în 

2 axe cu ecran tip 
display LCD
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URS 800 NMaşina universală 
de rectificat circular

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc de şlefuit
• Mandrină cu 3 bacuri 200 mm
• Convertizor de frecvenţă
• Linetă deschisă
• Linetă închisă
• Dispozitiv de şlefuire interioară
• Lampă maşină LED
• Stand de echilibrare
• Dorn de echilibrare
• 2 vârfuri de centrare
• Echipament agent de răcire
• Protecţie la stropire
•  Dispozitiv de îndreptat discuri  

de rectificare
• Dispozitiv de antrenare piesă
• Scule de operare

Echipat în fabricaţie de serie cu 
indicator de poziţie în 2 axe

Afisaj digital 
inclus

Date tehnice URS 800 N
Deschiderea între vârfuri 800 mm
Înălţimea vârfului 135 mm
Diametru de rectificare exterioară 8 – 200 mm
Greutatea max. piesă de prelucrat 60 kg
Diametru de rectificare interior 13 – 100 mm
Adâncime max. de rectificare interioară 125 mm
Domeniu max. de pivotare masă +3° pănă -7°
Mişcarea max. longitudinală a mesei 850 mm
Avans masă 0,1 până la 4 m/min
Man. Cursa de deplasare masă/rotaţie manuală 6 mm/rot
Păpuşa fixă
Turaţie ax, fără trepte 25 – 380 rot/min
Con ax MK 4
Domeniu de pivotarea ax de lucru 90°
Păpuşă fixă de rectificare
Mărime disc de rectificare 400 x 50 x 203 mm 
Turaţia axului de rectificare 1670 rot/min
Turaţie ax de şlefuire interior 20000 rot/min
Păpuşă fixă de rectificare domeniu de pivotare +/- 30°
Cursă de deplasare a capului de rectificare 200 mm
Divizare scală 0,005 mm
Păpuşă mobilă
Prindere pinolă MK 4
Cursă pinolă 35 mm
Putere motor 
Ax de rectificare 4,0 kW
Ax de lucru 0,75 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 2900 x 1450 x 1700 mm
Greutate cca. 2570 kg
Nr.art. 05-1371

Pentru rectificare conică între
 vârfuri masa poate fi pivotată 

de la +3° până la -7°

• Axul principal este sprijinit pe lagăre hidrodinamice adică prin pelicula de ulei nu se realizează niciun contact între lagăre şi ax
• Pentru rectificare conică masa poate fi pivotată şi prin intermediul unei scale instalată la poziţia dorită
• Căi de ghidare rectificate de precizie şi netezite manual în axele x şi y
• Ghidaj longitudinal al mesei şi ghidaj transversal al păpuşii fixe de rectificare, fiecare un ghidaj V şi un ghidaj plan
•  Cap ax aliniat precis şi păpuşă fixă de rectificare stabilă pentru obţinerea celor mai bune  

posibile rezultate de prelucrare la cele mai diferite procese de rectificare
•  Datorită nervurării puternice şi pereţilor dimensionaţi generos batiul maşinii este relativ insensibil  

la oscilaţiile de temperatură şi deformăriirelativ
•  Pelicula de ulei dintre lagăre şi ax reduce vibraţiile la un minim şi prin aceasta este obţinută o  

calitate a suprafeţei şi o precizie ridicate
• Avansuri reglabile fără trepte cu timp de oprire selectabil în prealabil la capătul fiecărei mişcări a mesei
• Ax de rectificare rezemat pe ambele laturi cu grilaje glisante de suprafaţă reajustabile, segmentate
• Mişcarea longitudinală a mesei manuală prin intermediul roţii de mână sau automată prin intermediul avansului hidraulic 
• Repoziţionarea păpuşii fixe a axului de rectificare se realizează arbitrar hidraulic sau prin intermediul roţii de mână
• Păpuşa fixă de rectificare se poate roti la 180° pentru şlefuire interioară
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URS 800 N

PROFESSIONAL

Cap ax pivotabil între 0° - 90° 
ajustabil pentru rectificare 
conică

Maşina de rectificat circulară universală URS 800 N nu lasă nicio 
dorinţă neîmplinită nici în execuţia standard (dispozitiv de rectificare 
interioară, indicator de poziţie în 2-axe, etc.). Datorită proiectării sale 
această maşină este adecvată în mod excepţional pentru utilizare 
construcţiei de forme şi unelte, acest model însă este utilizat şi în 
producţie pentru serii mici.

Păpuşă mobilă hidraulică cu o exactitate şi 
stabilitate ridicată, deplasabilă de la pedala 
de picior ridicată

Roată de mână cu scală (0,005 mm) pentru 
mişcarea manuală transversală a păpuşii 

fixe de rectificare

O gamă largă de 
echipamente 

standard

Pupitru electric de operare montat vizibil 
şi ergonomic

Viteza variabilă 
a axului

NOU
În fabricaţie de serie cu 
afişaj digital în 2 axe cu 

ecran tip display LCD
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URS 1000 N
URS 1500 N

PROFESSIONAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

• Pelicula de ulei dintre lagăre şi ax reduce vibraţiile la un minim şi prin aceasta este obţinută o calitate a suprafeţei şi o precizie ridicate
•  Pentru rectificare conică masa dimensionată generos poate fi pivotată în două direcţii şi prin intermediul  

 unei scale instalată la poziţia dorită
•  Cap ax aliniat precis şi păpuşă fixă de rectificare stabilă pentru obţinerea celor mai bune posibile rezultate de  

prelucrare la cele mai diferite procese de rectificare
•  Datorită nervurărilor puternice şi pereţilor dimensionaţi generos batiul maşinii este relativ insensibil la  

oscilaţiile de temperatură şi deformări
• Ax de rectificare rezemat pe ambele laturi cu trei grilaje glisante de suprafaţă reajustabile, segmentate
• Axul principal este sprijinit pe lagăre hidrodinamice adică prin pelicula de ulei nu se realizează niciun contact între lagăre şi ax
• Mişcarea longitudinală a mesei manuală prin intermediul roţii de mână sau automată prin intermediul avansului hidraulic
• Avansuri reglabile fără trepte cu timp de oprire selectabil în prealabil la capătul fiecărei mişcări a mesei
• Repoziţionarea păpuşii fixe a axului de rectificare se realizează arbitrar hidraulic sau prin intermediul roţii de mână
• Căi de ghidare rectificate de precizie şi netezite manual în axele x şi y
• Ghidaj longitudinal al mesei şi ghidaj transversal al păpuşii fixe de rectificare, fiecare un ghidaj V şi un ghidaj plan

Maşina universală 
de rectificat circular

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc de şlefuit
• 2 buc. linete deschise
• Linetă închisă
• Mandrină cu 3 bacuri diam. 200 mm
• Dispozitiv de şlefuire interioară
• Lampă maşină LED
• Stand de echilibrare
• Dorn de echilibrare
• Convertizor de frecvenţă
• 2 vârfuri de centrare
• Placă de măsurare
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de antrena
• Protecţie la stropire în faţă şi în spate
• Dispozitiv de îndreptat discuri de rectificare
• Scule de operare

O gamă largă de 
echipamente 

standard

Date tehnice URS 1000 N URS 1500 N
Deschiderea între vârfuri 1000 mm 1500 mm
Înălţimea vârfului 180 mm 180 mm
Cotă de şlefuire exterioară 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Greutatea max. piesă de prelucrat 150 kg 150 kg
Diametru de rectificare interior 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Diametru de şlefuire interior fără linetă 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Adâncime max. de rectificare interioară 125 mm 125 mm
Domeniu max. de pivotare masă +3° pănă -7° +3 pănă -6°
Mişcarea longitudinală a meseimax. 1000 mm 1500 mm
Avans masă 0,1 - 4 m/min 0,1 - 4 m/min
Cursa a mesei / cu maneta rotativa 6 mm 6 mm
Mers rapid, hidraulic 50 m/min 50 m/min
Păpuşa fixă
Turaţie ax, fără trepte 25 - 220 rot/min 25 - 220 rot/min
Con ax MK 4 MK 4
Domeniu de pivotarea ax de lucru +90° +90°
Păpuşă fixă de rectificare
Mărime disc de rectificare 400 x 50 x 203 mm 400 x 50 x 203 mm
Turaţia axului de rectificare 1670 rot/min 1670 rot/min
Turaţie ax de şlefuire interior 10000 rot/min 10000 rot/min
Inclinare ax de slefuit +/- 30° +/- 30°
Cursa capului de slefuit 180 mm 180 mm
Divizare scală 0,0025 mm 0,0025 mm
Păpuşă mobilă
Prindere pinolă MK 4 MK 4
Cursă pinolă 30 mm 30 mm
Putere motor
Ax de rectificare 5,5 kW 5,5 kW
Ax de lucru 1,5 kW 1,5 kW
Ax de şlefuire interior 1,1 kW 1,1 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 3700 x 1900 x 1500 mm 4700 x 1900 x 1500 mm
Greutate cca. 3700 kg 4300 kg
Nr.art. 05-1382XL 05-1383XL

Cap de ax rabatabil de la +30° la -30°, dotat 
cu reglare continuă a vitezei

Este furnizat integral cu dispozitiv intern 
mobil de polizare
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URS 1000 N
URS 1500 N

Calitate aprobata

Zonă de aplicare

Pentru stabilizarea pieselor de prelucrat 
lungi este echipat în fabricaţie de serie cu 
o linetă fixă (imobilă) respectiv 2 deschise 
(mobilă)

Dispunere uşor de utilizat a tuturor 
elementelor electronice de control

Polizare cilindrică a 
arborilor de compensare

Polizare internă Polizare cilindrică 
arbori

Polizare cu dispozitiv 
de strângere 

Polizare conică cu 
placă de fixare

Polizare conică 
cu centre

Polizare cilindrică 
cu placă de fixare

Polizare internă conică

Păpuşă mobilă hidraulică cu o exactitate şi 
stabilitate ridicată, deplasabilă de la pedala 
de picior ridicată

NOU
Inclusiv afişaj digital în 

2 axe cu ecran tip 
display LCD

Maşina universală de rectificat circular URS 1000 N și URS 1500 N este 
adecvată pentru executarea lucrărilor de rectificare circulare exterioare 
pentru piese de diametru până la 320 mm, şi datorită dispozitivului de 
rectificare interioară în fabricaţie de serie este extins suplimentar 
domeniul de utilizare. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare 
în principal la construcţia de maşini, execuţia de forme precum şi de 
scule, dar şi în producţie la fabricarea seriilor mici.
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URS 2000 N
URS 3000 N

PROFESSIONAL

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

• Pelicula de ulei dintre lagăre şi ax reduce vibraţiile la un minim şi prin aceasta este obţinută o calitate a suprafeţei şi o precizie ridicate
•  Pentru rectificare conică masa dimensionată generos poate fi pivotată în două direcţii şi prin intermediul  

 unei scale instalată la poziţia dorită
•  Cap ax aliniat precis şi păpuşă fixă de rectificare stabilă pentru obţinerea celor mai bune posibile rezultate de  

prelucrare la cele mai diferite procese de rectificare
•  Datorită nervurărilor puternice şi pereţilor dimensionaţi generos batiul maşinii este relativ insensibil la  

oscilaţiile de temperatură şi deformări
• Ax de rectificare rezemat pe ambele laturi cu trei grilaje glisante de suprafaţă reajustabile, segmentate
• Axul principal este sprijinit pe lagăre hidrodinamice adică prin pelicula de ulei nu se realizează niciun contact între lagăre şi ax
• Mişcarea longitudinală a mesei manuală prin intermediul roţii de mână sau automată prin intermediul avansului hidraulic
• Avansuri reglabile fără trepte cu timp de oprire selectabil în prealabil la capătul fiecărei mişcări a mesei
• Repoziţionarea păpuşii fixe a axului de rectificare se realizează arbitrar hidraulic sau prin intermediul roţii de mână
• Căi de ghidare rectificate de precizie şi netezite manual în axele x şi y
• Ghidaj longitudinal al mesei şi ghidaj transversal al păpuşii fixe de rectificare, fiecare un ghidaj V şi un ghidaj plan

Maşina universală 
de rectificat circular

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc de şlefuit
• 2 buc. linete deschise
• Linetă închisă
• Mandrină cu 3 bacuri diam. 200 mm
• Dispozitiv de şlefuire interioară
• Lampă maşină LED
• Stand de echilibrare
• Dorn de echilibrare
• Convertizor de frecvenţă
• 2 vârfuri de centrare
• Placă de măsurare
• Echipament agent de răcire
• Dispozitiv de antrena
• Protecţie la stropire în faţă şi în spate
• Dispozitiv de îndreptat discuri de rectificare
• Scule de operare

O gamă largă de 
echipamente 

standard

Cap de ax rabatabil de la +30° la -30°, dotat 
cu reglare continuă a vitezei

Este furnizat integral cu dispozitiv intern 
mobil de polizare

Date tehnice URS 2000 N URS 3000 N
Deschiderea între vârfuri 2000 mm 3000 mm
Înălţimea vârfului 180 mm 180 mm
Cotă de şlefuire exterioară 8 - 320 mm 8 - 320 mm
Greutatea max. piesă de prelucrat 150 kg 150 kg
Diametru de rectificare interior 35 - 100 mm 35 - 100 mm
Diametru de şlefuire interior fără linetă 30 - 100 mm 30 - 100 mm
Adâncime max. de rectificare interioară 125 mm 125 mm
Domeniu max. de pivotare masă +5° pănă -2° +3 pănă -2°
Mişcarea longitudinală a meseimax. 2100 mm 3100 mm
Avans masă 0,1 - 4 m/min 0,1 - 4 m/min
Cursa a mesei / cu maneta rotativa 6 mm 6 mm
Mers rapid, hidraulic 50 m/min 50 m/min
Păpuşa fixă
Turaţie ax, fără trepte 25 - 220 rot/min 25 - 220 rot/min
Con ax MK 4 MK 4
Domeniu de pivotarea ax de lucru +90° +90°
Păpuşă fixă de rectificare
Mărime disc de rectificare 500 x 50 x 203 mm 500 x 50 x 203 mm
Turaţia axului de rectificare 1330 rot/min 1330 rot/min
Turaţie ax de şlefuire interior 10000 rot/min 10000 rot/min
Inclinare ax de slefuit +/- 30° +/- 30°
Cursa capului de slefuit 200 mm 200 mm
Divizare scală 0,0025 mm 0,0025 mm
Păpuşă mobilă
Prindere pinolă MK 4 MK 4
Cursă pinolă 30 mm 30 mm
Putere motor
Ax de rectificare 11 kW 11 kW
Ax de lucru 7,5 kW 7,5 kW
Ax de şlefuire interior 1,1 kW 1,1 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 5400 x 2000 x 2000 mm 7400 x 2000 x 2000 mm
Greutate cca. 6200 kg 8000 kg
Nr.art. 05-1384XL 05-1385XL
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URS 2000 N
URS 3000 N

Maşina universală de rectificat circular URS 2000 N și URS 3000 N este 
adecvată pentru executarea lucrărilor de rectificare circulare exterioare 
pentru piese de diametru până la 320 mm, şi datorită dispozitivului de 
rectificare interioară în fabricaţie de serie este extins suplimentar 
domeniul de utilizare. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare 
în principal la construcţia de maşini, execuţia de forme precum şi de 
scule, dar şi în producţie la fabricarea seriilor mici.

Calitate aprobata

Zonă de aplicare

Pentru stabilizarea pieselor de prelucrat 
lungi este echipat în fabricaţie de serie cu 
o linetă fixă (imobilă) respectiv 2 deschise 
(mobilă)

Dispunere uşor de utilizat a tuturor 
elementelor electronice de control

Polizare cilindrică a 
arborilor de compensare

Polizare internă Polizare cilindrică 
arbori

Polizare cu dispozitiv 
de strângere 

Polizare conică cu 
placă de fixare

Polizare conică 
cu centre

Polizare cilindrică 
cu placă de fixare

Polizare internă conică

Păpuşă mobilă hidraulică cu o exactitate şi 
stabilitate ridicată, deplasabilă de la pedala 
de picior ridicată

NOU
Inclusiv afişaj digital în 

2 axe cu ecran tip 
display LCD

Reprezentare URS 1500 N
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BSG 2040 MC

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

• Funcţionare fără vibraţii a axului datorită rulmenţilor speciali de calitate
• Ghidare liniară de precizie călită de rectificată pentru mişcările longitudinale ale mesei
• Mişcare transversală a mesei prin intermediul ghidării dublu V
• Toate subansamblurile principale precum batiu, soclu şi sanie din fontă de înaltă calitate
• Axul de şlefuire este fără întreţinere şi lubrifiat de durată
• Echipare completă: indicator de poziţie în 2-axe, placă de strângere magnetică-permanentă, şi multe altele
• Indispensabil pentru piesele mai mici şi procesele de şlefuire rapide
• Lubrifiere centralizată pentru toate căile de ghidare

Maşină de rectificat 
plan cu afișaj digital de position 

Componente electrice de înaltă 
calitate asigură o funcţionare 
fiabilă a maşinii

Funcţionare cu puţine vibraţii şi 
precizie înaltă a axului de şlefuire 
datorită rulmentului special 
pretensionat.

NOU

Date tehnice  BSG 2040 MC
Suprafaţă de prindere masă 445 x 205 mm
Număr caneluri T / lăţime / distanţă 1 / 13 mm
Placă de prindere magnetică - permanent 200 x 400 mm
Cursă de deplasare max. longitudinal 560 mm
Cursă de deplasare max. transversală 225 mm
Distanţă max. centru ax /masă 440 mm
Disc de şlefuire 200 x 13 x 31,75 mm
Ajustare transversală
Ajustare manuală 5 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,02 mm
Plasare verticală
Ajustare manuală 1 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,005 mm
Turaţie ax 2850 rot/min
Echipament agent de răcire 55 l
Putere motor 1,5 kW
Dimensiunile maşinii (Lt x Ad x H) 1460 x 1200 x 1740 mm
Greutate cca. 850 kg
Nr.art. 05-1444

Accesorii optionale: Nr.art.
Flanşă 05-1462
Echipament agent de răcire cu aspirare şi separator magnetic 05-1465
Menghină de control şi şlefuire de precizie QGG 50 28-6005
Menghină sinus QGJ 73 28-6016
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206
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BSG 2040 MC

PROFESSIONAL

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc
• Saboţi de maşină
• Echipament agent de răcire
• Extractor diamantat
• Stand de echilibrare
• Arbore de echilibrare
• Scule de operare
• Lubrifiere centralizată
• Lampă de lucru cu LED
• Opritoare longitudinale şi transversale
• Acoperiri de protecţie
• Tablă de protecţie la stropire

Rezemarea mesei se realizează 
prin intermediul unui ghidaj liniar 
cu bile fără întreţinere, acţionare 
se relizează printr-o curea 
dinţată

Ajustarea manuală 
a mesei

Afisaj digital cu 2 axe 
pentru y si z - axe

BSG 2040 MC este o maşină de rectificat plan foarte masiv construită 
cu dimensiuni compacte. Datorită manipulării simple această maşină 
este ideală pentru şcoli, ateliere de instruire dar şi pentru construcţia 
de scule şi forme.

PREȚ

Top

Ghidaj plat rectificat pentru 
o poziţionare exactă a capului 
de şlefuire

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



446

PROFESSIONAL

Hydraulic maşina de rectificare plană 
cu afișaj digital de position 

• Sistemul hidraulic costisitor asigură comutare lină a mesei chiar şi la o încărcare ridicată a mesei
• Unitate hidraulică separată cu schimbător de căldură, evită vibraţii şi încărcare termică
• Stabilitate înaltă prin nervurare puternică şi pereţi dimensionaţi generos
• Efect Slip-Stick scăzut datorită contraghidajelor acoperite cu strat de material plastic în axele x şi y
•  Poziţionare prin intermediul mersului rapid la înălţimea piesei, curse reglabile de finisare  

şi flambare, ridicare automată la încheierea programului
• Lagăr special fără joc axial şi radial în axul de şlefuire
• Avans vertical automat comandat digital cu servomotor
• Mişcare longitudinală şi transversală a mesei reglabilă prin intermediul opritoarelor de capăt
• Ghidare longitudinală masă plană-V, ghidare transversală masă dublu-V

Funcţionare cu puţine 
vibraţii şi precizie înaltă 
a axului de şlefuire 
datorită rulmentului 
special pretensionat

Parcurgere logitudinala 
a mesei hidraulice

Servomotor pentru poziţionare 
automată verticală cu următoarele 
funcţii: mers rapid înainte - finisare 
- amorsare - mers rapid înapoi  

Date tehnice BSG 2040 TDC
Suprafaţă de prindere masă 200 x 500 mm
Număr caneluri T / lăţime / distanţă 1 / 14 mm
Placă de prindere electromagnetică 200 x 460 mm
Cursă de deplasare max. longitudinal 560 mm
Cursă de deplasare max. transversală 240 mm
Distanţă max. centru ax /masă 450 mm
Greutatea max. a piesei de prelucrat* 180 kg
Disc de şlefuire 200 x 20 x 31,75 mm
Viteză masă, hidraulic 7 - 25 m/min
Ajustare transversală
Plasare automată, transversală 0,1 - 8 mm / cursă
Mers rapid, transversal 990 mm/min
Plasare transversală prin rotirea roţii de mână 4 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,02 mm

* cu placă de prindere magnetică

Date tehnice BSG 2040 TDC
Plasare verticală
Plasare automată, vertical 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Mers rapid, vertical 480 mm/min
Plasare verticală prin rotirea roţii de mână 2 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,005 mm
Motor ax de şlefuire 2,2 kW
Turaţie ax 2850 rot/min
Motor pompă hidraulică 0,75 kW
Motor avans vertical 0,5 kW
Lungime 2160 mm
Adâncime 1650 mm
Înălţime 1840 mm
Greutate cca. 1640 kg
Nr.art. 05-1445

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Sistem de control Siemens TD 400 C
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc
• Lampă de lucru cu LED
• Placă de prindere magnetică
• Stand de echilibrare
• Arbore de echilibrare
• Acoperiri de protecţie
• Direcţie de ascuţire paralelă
• Dispozitiv de demagnetizare
• Echipament agent de răcire
• Diamant de ascuţire
• Saboţi de maşină
• Lubrifiere centralizată
• Scule de operare
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BSG 2040 TDC

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Dispozitiv de ascuţire paralel 
manual cu ajustare micrometrică 
cuprins în completul de livrare

Afişaj digital cu ecran tip display 
LCD în 2 axe cuprins în completul de 
livrare.

Lubrifiere centralizată 
pentru toate căile de 

ghidare şi axeleNOU

Reglare verticala 
electronica

Pozitia de 
pornire

Livrare rapida

Pornire slefuire 
cu roti ajustabile

Finisare

Suprafata prelucrata

Produce 
scantei

Merge 
inapoi 

Unitate hidraulică separată 
pentru a elimina vibrațiile și 
solicitarea termică

Maşina hidraulică de rectificat plan BSG 2040 TDC cucereşte 
prin dotarea cuprinzătoare în fabricaţia de serie precum de 
ex.: ajustare pe verticală comandată prin calculator, dispozitiv 
de extragere paralelă cu ajustare micrometrică, placă 
magnetică cu dispozitiv de demagnetizare precum şi afişaj 
digital în 2 axe.

Controlul - TD 400 C 
inclusive

Accesorii optionale: Nr.art.
Flanşă 05-1462
Echipament agent de răcire cu aspirare şi separator magnetic 05-1465
Siemens SMART-panou IE V3 cu ecran tactil 1 05-1471
Roată de mână electronică 1 05-1472
Menghină de control şi şlefuire de precizie QGG 50 28-6005
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

1 doar conectata si livrabila  impreuna cu masina
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• Efect Slip-Stick scăzut datorită contraghidajelor acoperite cu strat de material plastic în axele x şi y
• Ghidare longitudinală masă plană-V, ghidare transversală masă dublu-V
• Lagăr special fără joc axial şi radial în axul de şlefuire
• Unitate hidraulică separată cu schimbător de căldură, evită vibraţii şi încărcare termică
• Stabilitate înaltă prin nervurare puternică şi pereţi dimensionaţi generos
• Avans vertical automat comandat digital cu servomotor
• Sistemul hidraulic costisitor asigură comutare lină a mesei chiar şi la o încărcare ridicată a mesei
•  Poziţionare prin intermediul mersului rapid la înălţimea piesei, curse reglabile de finisare şi  

flambare, ridicare automată la încheierea programului
• Mişcare longitudinală şi transversală a mesei reglabilă prin intermediul opritoarelor de capăt

Hydraulic maşina de rectificare plană 
cu afișaj digital de position 

Servomotor pentru poziţionare automată verti-
cală cu următoarele funcţii: mers rapid înainte 
- finisare - amorsare - mers rapid înapoi  

Funcţionare cu puţine 
vibraţii şi precizie înaltă 
a axului de şlefuire 
datorită rulmentului 
special pretensionat

Afisaj digital cu 2 axe 
pentru y si z - axe

Parcurgere logitudinala 
a mesei hidraulice

Pozitia de 
pornire

Livrare rapida

Pornire slefuire 
cu roti ajustabile

Finisare

Suprafata prelucrata

Produce 
scantei

Merge 
inapoi 

Dispozitiv de ascuţire paralel manual 
cuprins în completul de livrare

Dispunere vizibilă a elementelor de 
comutare pe pupitrul de operare pivotabil

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
• Sistem de control Siemens TD 400 C
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc
• Lampă de lucru cu LED
• Placă de prindere magnetică
• Stand de echilibrare
• Arbore de echilibrare
• Acoperiri de protecţie
• Direcţie de ascuţire paralelă
• Dispozitiv de demagnetizare
• Echipament agent de răcire
• Diamant de ascuţire
• Saboţi de maşină
• Lubrifiere centralizată
• Scule de operare

Date tehnice BSG 2550 TDC BSG 3060 TDC
Suprafaţă de prindere masă 250 x 510 mm 305 x 635 mm
Număr caneluri T / lăţime / distanţă 1 / 14 mm 3 / 14 mm
Placă de prindere electromagnetică 250 x 500 mm 300 x 600 mm
Cursă de deplasare max. longitudinal 560 mm 765 mm
Cursă de deplasare max. transversală 275 mm 340 mm
Distanţă max. centru ax /masă 450 mm 580 mm
Greutatea max. a piesei de prelucrat* 180 kg 270 kg
Disc de şlefuire 200 x 20 x 31,75 mm 350 x 40 x 127 mm
Viteză masă, hidraulic 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Ajustare transversală
Plasare automată, transversală 0,1 - 8 mm/cursă 0,1 - 8 mm/cursă
Mers rapid, transversal 990 mm/min 990 mm/min
Plasare transversală prin rotirea roţii de mână 4 mm/rot 5 mm/tor
Divizare scală la roata de mână 0,02 mm 0,02 mm
Plasare verticală
Plasare automată, vertical 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Mers rapid, vertical 480 mm/min 480 mm/min
Plasare verticală prin rotirea roţii de mână 2 mm/rot 2 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,005 mm 0,005 mm
Motor ax de şlefuire 2,2 kW 4,0 kW
Turaţie ax 2850 rot/min 1450 rot/min
Motor pompă hidraulică 0,75 kW 2,2 kW
Motor avans vertical 0,5 kW 0,5 kW
Lungime 1900 mm 2350 mm
Adâncime 2050 mm 2220 mm
Înălţime 1840 mm 1910 mm
Greutate cca. 1750 kg 2375 kg
Nr.art. 05-1446 05-1447

* cu placă de prindere magnetică

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



449

BSG 2550 TDC
BSG 3060 TDC

INDUSTRY

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Maşina masiv construită de rectificare plană BSG-serie 
este echipată în fabricaţie de serie cu o poziţionare verticală 
automată. Toate subansamblurile principale precum batiu, 
soclu şi sanie sunt fabricate din fontă de înaltă calitate 
Datorită accesoriilor standard multiple aceste modele 
oferă un pachet de performanţe optime pentru const-
rucţia de scule şi forme.

Echipament agent de răcire cu aspirare şi 
separator magnetic ce se obţine opţional

Lubrifiere centralizată 
pentru toate căile de 

ghidare şi axeleReglare verticala 
electronica

NOU
Controlul - TD 400 C 

inclusive

Accesorii optionale: Nr.art.
Flanşă pentru BSG 2550 TDC 05-1462
Flanşă pentru BSG 3060 TDC 05-1463
Echipament agent de răcire cu aspirare şi separator magnetic 05-1465
Siemens SMART-panou IE V3 cu ecran tactil 1 05-1471
Roată de mână electronică 1 05-1472
Menghină de control şi şlefuire de precizie QGG 73 28-6006
Menghină sinus QKJ 100 28-6012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

1 doar conectata si livrabila  impreuna cu masina
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INDUSTRY

• Unitate hidraulică separată cu schimbător de căldură, evită vibraţii şi încărcare termică
•  Căi de ghidare masă călite şi rectificate longitudinal şi transversal, acoperit cu strat Turcite-B 

contraghidaje pentru rezistenţă la uzură ridicată şi frecare scăzută
• Ghidare longitudinală masă plană-V, ghidare transversală masă dublu-V
•  Poziţionare comandată de la calculator prin intermediul mersului rapid la înălţimea piesei, curse  

reglabile de finisare şi curse de flambare, ridicare automată în poziţia iniţială la sfârşitul programului
• Lagăr special fără joc axial şi radial în axul de şlefuire
• Corpul de bază maşina recopt fără tensionare asigură o precizie înaltă
• Stabilitate înaltă prin nervurare puternică şi pereţi dimensionaţi generos
• Avans vertical automat comandat digital cu servomotor
• Mişcare longitudinală şi transversală a mesei reglabilă prin intermediul opritoarelor de capăt
• Sistemul hidraulic costisitor asigură comutare lină a mesei chiar şi la o încărcare ridicată a mesei

Hydraulic maşina de rectificare plană 
cu afișaj digital de position 

Pozitia de 
pornire

Livrare rapida

Pornire slefuire 
cu roti ajustabile

Finisare

Suprafata prelucrata

Produce 
scantei

Merge 
inapoi 

Reglare verticala 
electronica

Servomotor pentru 
poziţionare automată 
verticală cu următoa-
rele funcţii: mers rapid 
înainte - finisare - 
amorsare - mers 
rapid înapoi

Echipament agent de răcire cu aspirare şi 
separator magnetic ce se obţine opţional

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe  

ES-12 H cu afisaj LCD
•  Sistem de control  

Siemens TD 400 C
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc
• Lampă de lucru cu LED
• Placă de prindere magnetică
• Stand de echilibrare
• Arbore de echilibrare
• Acoperiri de protecţie

• Dispozitiv de ascuţire paralel
• Dispozitiv de demagnetizare
• Echipament agent de răcire
• Diamant de ascuţire
• Saboţi de maşină
• Lubrifiere centralizată
• Scule de operare

Date tehnice BSG 4080 TDC BSG 40100 TDC
Suprafaţă de prindere masă 405 x 815 mm 405 x 1020 mm
Număr caneluri T / lăţime / distanţă 3 / 14 mm 3 / 14 mm
Placă de prindere electromagnetică 400 x 800 mm 400 x 1000 mm
Cursă de deplasare max. longitudinal 900 mm 1130 mm
Cursă de deplasare max. transversală 450 mm 450 mm
Distanţă max. centru ax /masă 580 mm 580 mm
Greutatea max. a piesei de prelucrat* 500 kg 600 kg
Disc de şlefuire 350 x 40 x 127 mm 350 x 40 x 127 mm
Viteză masă, hidraulic 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Ajustare transversală
Plasare automată, transversală 0,1 - 8 mm/cursă 0,1 - 8 mm/cursă
Mers rapid, transversal 990 mm/min 990 mm/min
Plasare transversală prin rotirea roţii de mână 5 mm/rot 5 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,02 mm 0,02 mm
Plasare verticală
Plasare automată, vertical 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,005 / 0,01 / 0,02

0,03 / 0,04 / 0,05 mm 0,03 / 0,04 / 0,05 mm
Mers rapid, vertical 480 mm/min 480 mm/min
Plasare verticală prin rotirea roţii de mână 2 mm/rot 2 mm/rot
Divizare scală la roata de mână 0,005 mm 0,005 mm
Motor ax de şlefuire 4,0 kW 4,0 kW
Turaţie ax 1450 rot/min 1450 rot/min
Motor pompă hidraulică 2,2 kW 2,2 kW
Motor avans vertical 0,5 kW 0,5 kW
Lungime 2650 mm 3100 mm
Adâncime 2200 mm 2200 mm
Înălţime 1900 mm 1900 mm
Greutate cca. 3400 kg 3700 kg
Nr.art. 05-1448 05-1449

* cu placă de prindere magnetică

Livrabil opţional:  Siemens 
SMART-panou IE V3 cu ecran 
tactil și roată de mână electronică
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BSG 4080 TDC
BSG 40100 TDC

Afisaj digital cu 2 axe 
pentru y si z - axe

Parcurgere logitudinala 
a mesei hidraulice

Masina masiva de rectificat plan din seria BSG este potrivita 
pentru prelucratrea pieselor pana la 500 sau 600 kg și o 
suprafață de slefuire de până la 900 x 450 sau 1130 x 450 mm. 
Datorită echipării de serie cuprinzătoare precum de ex.: 
poziţionare verticală comandată de calculator, dispozitiv
de ascuţire paralel cu ajustare cu micrometru, placă 
magnetică şi dispozitiv de demagnetizare cu indicator 
digital în 2 axe acest model oferă utilizatorului un pachet de performanţă optim.

Dispozitiv de ascuţire paralel manual 
cuprins în completul de livrare

Lubrifiere centralizată 
pentru toate căile de 
ghidare şi axele

Conform 
DIN 8632

Controlul - TD 400 C 
inclusive

NOU

Accesorii optionale: Nr.art.
Flanşă pentru BSG 4080 TDC / BSG 40100 TDC 05-1463
Echipament agent de răcire cu aspirare şi separator magnetic 05-1465
Siemens SMART-panou IE V3 cu ecran tactil 1 05-1471
Roată de mână electronică 1 05-1472
Menghină de control şi şlefuire de precizie QGG 73 28-6006
Menghină sinus QKJ 100 28-6012
Concentrat de agent de răcire universal RK 12, 5 l 54-1206

1 doar conectata si livrabila  impreuna cu masina
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INDUSTRY

X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Hydraulic maşina de rectificare plană 
cu afișaj digital de position 

•  Căi de ghidare masă călite şi rectificate longitudinal şi transversal, contraghidaje acoperit cu strat  
Turcite-B pentru o rezistenţă la uzură ridicată şi frecare scăzută

•  Mişcarea longitudinală respectiv transversală a mesei se realizează prin intermediul unui ghidaj plan V
•  Poziţionare comandată de calculator prin intermediul mersului rapid la înălţimea piesei, curse reglabile  

de finisare şi flambare, ridicare automată la încheierea programului
•  Lagăr special fără joc axial şi radial în axul de şlefuire
•  Corpul de bază maşina recopt fără tensionare asigură o precizie înaltă
•  Stabilitate înaltă prin nervurare puternică şi pereţi dimensionaţi generos
•  Mişcare longitudinală şi transversală a mesei reglabilă prin intermediul opritoarelor de capăt
•  Sistemul hidraulic costisitor asigură comutare lină a mesei chiar şi la o încărcare ridicată a mesei
• Inclusiv sistem de comandă PLC Siemens pentru programarea simplă a ciclurilor de şlefuire/ascuţire per ecran tactil (touchscreen)

Controlul - Siemens 
SPC inclusive (PLC) 

Echipament agent de răcire cu aspirare şi 
separator magnetic ce se obţine opţional

Date tehnice BSG 50100 PLC BSG 50160 PLC
Suprafaţă de prindere masă 500 x 1100 mm 500 x 1600 mm
Număr caneluri T / lăţime / distanţă 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Placă de prindere electromagnetică 500 x 1000 mm 500 x 800 mm (2 buc.)
Cursă de deplasare max. longitudinal 1150 mm 1700 mm
Cursă de deplasare max. transversală 560 mm 560 mm
Distanţă max. centru ax /masă 600 mm 600 mm
Greutatea max. a piesei de prelucrat* 700 kg 900 kg
Disc de şlefuire 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Viteză masă, hidraulic 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Ajustare transversală
Plasare automată, transversală 0 - 30 mm/cursă 0 - 30 mm/cursă
Mers rapid, transversal 0 - 600 mm/min 50 - 600 m/min
Plasare verticală
Plasare automată, vertical 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Mers rapid, vertical 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min
Motor ax de şlefuire 7,5 kW 7,5 kW
Turaţie ax 1440 rot/min 1450 rot/min
Motor pompă hidraulică 3,0 kW 3,0 kW
Valoarea totală de conectare 13,2 kW 13,2 kW
Lungime 3880 mm 5640 mm
Adâncime 2150 mm 2250 mm
Înălţime 2420 mm 2500 mm
Greutate cca. 5500 kg 6000 kg
Nr.art. 05-1450XL 05-1452XL

* cu placă de prindere magnetică

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe ES-12 H cu afisaj LCD
• Siemens SMART-panou IE V3 cu ecran tactil 1
• Roată de mână electronică 1
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc
• Lampă de lucru cu LED
• Placă de prindere magnetică
• Stand de echilibrare
• Arbore de echilibrare

Inclusiv Siemens SMART-panou IE V3 cu 
ecran tactil și roată de mână electronică

• Acoperiri de protecţie
• Dispozitiv de ascuţire paralel
• Dispozitiv de demagnetizare
• Echipament agent de răcire
• Diamant de ascuţire
• Saboţi de maşină
• Lubrifiere centralizată
• Răcire cu ulei hidraulic
• Scule de operare
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BSG 50100 PLC
BSG 50160 PLC

Aceste modele sunt potrivite pentru prelucratrea pieselor 
pana la 700 sau 900 kg și o suprafață de slefuire de până 
la 1150 x 560 sau 1700 x 560 mm. Datorită echipării de 
serie cuprinzătoare precum de ex.: poziţionare verticală 
comandată de calculator, dispozitiv de ascuţire paralel 
cu ajustare cu micrometru, placă magnetică şi dispozitiv 
de demagnetizare cu indicator digital în 2 axe acest 
model oferă utilizatorului un pachet de performanţă optim.

Afisaj digital cu 2 axe 
pentru y si z - axe

Unitatea hidraulică separată cu răcire 
ulei evită vibraţii şi încărcare termică 

a corpului maşinii

NOU
În fabricaţie de serie cu 
afişaj digital în 2 axe cu 

ecran tip display LCD

Dispozitiv de ascuţire paralel manual 
cu ajustare micrometrică cuprins în 

completul de livrare

Accesorii optionale: Nr.art.
Flanşă 05-1464
Echipament agent de răcire cu aspirare şi separator magnetic 05-1466
Echipament agent de răcire cu aspirare şi filtru de hârtie 05-1468
Echipament agent de răcire cu aspirare, separator magnetic şi filtru de hârtie 05-1470
Universal-Kühlmittelkonzentrat RK 12, im 5 l Kanister 54-1206
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X
Y
Z

ABS

0 . 000 mm
0 . 000 mm
0 . 000 mm

Inklusive
LCD

Hydraulic maşina de rectificare plană 
cu afișaj digital de position 

Date tehnice BSG 60120 PLC BSG 60160 PLC BSG 60220 PLC
Suprafaţă de prindere masă 600 x 1200 mm 600 x 1600 mm 600 x 2200 mm
Număr caneluri T / lăţime / distanţă 3 / 18 mm 3 / 18 mm 3 / 18 mm
Placă de prindere electromagnetică 600 x 1200 mm 600 x 800 mm (2 buc.) 600 x 1000 mm (2 buc.)
Cursă de deplasare max. longitudinal 1520 mm 1750 mm 2350 mm
Cursă de deplasare max. transversală 660 mm 660 mm 660 mm
Distanţă max. centru ax /masă 600 mm 600 mm 600 mm
Greutatea max. a piesei de prelucrat* 970 kg 1300 kg 1700 kg
Disc de şlefuire 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm 350 x 50 x 127 mm
Viteză masă, hidraulic 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min 5 - 25 m/min
Ajustare transversală
Plasare automată, transversală 0 - 30 mm/cursă 0,1 - 20 mm/cursă 0,1 - 20 mm/cursă
Mers rapid, transversal 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min 50 - 600 m/min
Plasare verticală
Plasare automată, vertical 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 0,005 / 0,01 / 0,015 / 

0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm 0,02 / 0,03 / 0,04 mm
Mers rapid, vertical 0 - 300 mm/min 50 - 500 mm/min 50 - 500 mm/min
Motor ax de şlefuire 7,5 kW 7,5 kW 7,5 kW
Turaţie ax 1440 rot/min 1450 rot/min 1450 rot/min
Motor pompă hidraulică 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW
Valoarea totală de conectare 18 kW 18 kW 18 kW
Lungime 4800 mm 5500 mm 6600 mm
Adâncime 2750 mm 2750 mm 2750 mm
Înălţime 2420 mm 2700 mm 2700 mm
Greutate cca. 6500 kg 7000 kg 8000 kg
Nr.art. 05-1451XL 05-1453XL 05-1454XL

* cu placă de prindere magnetică

•  Căi de ghidare masă călite şi rectificate longitudinal şi transversal, contraghidaje acoperit cu strat  
Turcite-B pentru o rezistenţă la uzură ridicată şi frecare scăzută

•  Mişcarea longitudinală respectiv transversală a mesei se realizează prin intermediul unui ghidaj plan V
•  Poziţionare comandată de calculator prin intermediul mersului rapid la înălţimea piesei, curse reglabile  

de finisare şi flambare, ridicare automată la încheierea programului
•  Lagăr special fără joc axial şi radial în axul de şlefuire
•  Corpul de bază maşina recopt fără tensionare asigură o precizie înaltă
•  Stabilitate înaltă prin nervurare puternică şi pereţi dimensionaţi generos
•  Mişcare longitudinală şi transversală a mesei reglabilă prin intermediul opritoarelor de capăt
•  Sistemul hidraulic costisitor asigură comutare lină a mesei chiar şi la o încărcare ridicată a mesei
• Inclusiv sistem de comandă PLC Siemens pentru programarea simplă a ciclurilor de şlefuire/ascuţire per ecran tactil (touchscreen)

Accesorii standard:
•  Indicator de pozitie 2-axe ES-12 H  

cu afisaj LCD
•  Siemens SMART-panou IE V3 cu  

ecran tactil
• Roată de mână electronică
• Disc de şlefuire
• Flanşă disc
• Lampă de lucru cu LED
• Placă de prindere magnetică
• Stand de echilibrare
• Arbore de echilibrare
• Acoperiri de protecţie
• Dispozitiv de ascuţire paralel
• Dispozitiv de demagnetizare
• Echipament agent de răcire
• Diamant de ascuţire
• Saboţi de maşină
• Lubrifiere centralizată
• Răcire cu ulei hidraulic
• Scule de operare

Inclusiv Siemens SMART-panou IE V3 cu 
ecran tactil și roată de mână electronică

Echipament agent de răcire cu aspirare şi 
separator magnetic ce se obţine opţional
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INDUSTRY

BSG 60120 PLC / BSG 60160 PLC 
BSG 60220 PLC

Controlul - Siemens 
SPC inclusive (PLC) 

Afisaj digital cu 2 axe 
pentru y si z - axe

NOU
În fabricaţie de serie cu 
afişaj digital în 2 axe cu 

ecran tip display LCD

Reprezentare BSG 50100 PLC

Accesorii optionale: Nr.art.
Flanşă 05-1464
Echipament agent de răcire cu aspirare şi separator magnetic 05-1466
Echipament agent de răcire cu aspirare şi filtru de hârtie 05-1468
Echipament agent de răcire cu aspirare, separator magnetic şi filtru de hârtie 05-1470
Universal-Kühlmittelkonzentrat RK 12, im 5 l Kanister 54-1206

Unitatea hidraulică separată cu răcire 
ulei evită vibraţii şi încărcare termică 

a corpului maşinii

Dispozitiv de ascuţire paralel manual 
cu ajustare micrometrică cuprins în 

completul de livrare

BSG 80160 PLC: Suprafață de 
slefuire 1800 x 910 mm
vezi www.bernardo.at
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Bandă de şlefuire utilizabilă universal din 
electrocorindon pentru şlefuirea şi debavurarea 
tablei de oţel, aluminiului, pieselor de fontă, 
materialelor neferoase, placajelor de lemn, 
lemnelor de esenţă moale şi tare.

Rentabilitatea ridicată datorită durabilităţii şi 
performanţei crescute

Benzi textile de şlefuit (maro)

Accesorii pentru maşina de şlefuit şi polizat

Nr.art. Denumire

11-2116A 685 x 50 mm - K 60 (10 buc.)

11-2116 685 x 50 mm - K 80 (10 buc.)

11-2117 685 x 50 mm - K 100 (10 buc.)

11-2117A 685 x 50 mm - K 120 (10 buc.)

11-2118 685 x 50 mm - K 150 (10 buc.)

11-2119 685 x 50 mm - K 180 (10 buc.)

11-2119A Set 685 x 50 mm - K 60/80/100/120/150/180 (2 buc.)

49-0970 762 x 75 mm - K 60 (10 buc.)

49-0971 762 x 75 mm - K 80 (10 buc.)

49-0972 762 x 75 mm - K 100 (10 buc.)

49-0973 762 x 75 mm - K 120 (10 buc.)

49-0974 762 x 75 mm - K 150 (10 buc.)

49-0975 762 x 75 mm - K 180 (10 buc.)

49-0976 Set 762 x 75 mm - K 60/80/100/120/150/180 (2 buc.)

49-0980 1016 x 75 mm - K 60 (10 buc.)

49-0981 1016 x 75 mm - K 80 (10 buc.)

49-0982 1016 x 75 mm - K 100 (10 buc.)

49-0983 1016 x 75 mm - K 120 (10 buc.)

49-0984 1016 x 75 mm - K 150 (10 buc.)

49-0985 1016 x 75 mm - K 180 (10 buc.)

49-0986 Set 1016x75 mm - K 60/80/100/120/150/180 (2 buc.)

49-0964 1180 x 75 mm - K 40 (10 buc.)

49-0965 1180 x 75 mm - K 60 (10 buc.)

49-0966 1180 x 75 mm - K 80 (10 buc.)

49-0967 1180 x 75 mm - K 100 (10 buc.)

49-0968 1180 x 75 mm - K 120 (10 buc.)

49-0969 Set 1180 x 75 mm - K 40 / 60 / 80 / 100 /120  (2 buc.)

49-1011A 1220 x 100 mm - K 40 (10 buc.)

49-1011 1220 x 100 mm - K 60 (10 buc.)

49-1012 1220 x 100 mm - K 80 (10 buc.)

49-1013 1220 x 100 mm - K 100 (10 buc.)

49-1013A 1220 x 100 mm - K 120 (10 buc.)

49-1014 Set 1220 x 100 mm - K 40/60/80/100/120 (2 buc.)

Nr.art. Denumire

49-1051 2000 x 50 mm - K 40 (10 buc.)

49-1052 2000 x 50 mm - K 60 (10 buc.)

49-1053 2000 x 50 mm - K 80 (10 buc.)

49-1054 2000 x 50 mm - K 100 (10 buc.)

49-1055 2000 x 50 mm - K 120 (10 buc.)

49-1055A 2000 x 50 mm - K 150 (10 buc.)

49-1055B 2000 x 50 mm - K 180 (10 buc.)

49-1056 2000 x 50 mm - K 40/60/80/100/120/150/180 (2 buc.)

49-1020 2000 x 75 mm - K 40 (10 buc.)

49-1021 2000 x 75 mm - K 60 (10 buc.)

49-1022 2000 x 75 mm - K 80 (10 buc.)

49-1023 2000 x 75 mm - K 100 (10 buc.)

49-1024 2000 x 75 mm - K 120 (10 buc.)

49-1024A Set 2000 x 75 mm - K 40/60/80/100/120 (2 buc.)

49-1025 2000 x 150 mm - K 40 (10 buc.)

49-1026 2000 x 150 mm - K 60 (10 buc.)

49-1027 2000 x 150 mm - K 80 (10 buc.)

49-1028 2000 x 150 mm - K 100 (10 buc.)

49-1029 2000 x 150 mm - K 120 (10 buc.)

49-1030 Set 2000 x 150 mm - K 40/60/80/100/120 (2 buc.)
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Accesorii pentru maşina de şlefuit şi polizat

Curăţitor bandă de şlefuit

Durabilitatea benzilor de şlefuit 
este evident crescută (cu până la 
400 %).

Rentabilitate crescută deoarece 
benzile de şlefuire folosite pot 
fi curăţate şi astfel calitatea şi 
uniformitatea şlefuirii poate fi din 
nou ridicată.

Special pentru şlefuirea materialelor dure precum oţelul inoxidabil şi 
oţelurile înalt aliate.
 
Această bandă se remarcă prin timpul scurt de prelucrare, performanţă 
ridicată şi durabilitate superioară.
 
Stratul suplimentar de acoperire reduce dezvoltarea căldurii în timpul 
procesului de şlefuire

Benzi textile de şlefuit (albastre)

Pâslă de şlefuit

Pâsla de şlefuit este foarte flexibilă şi 
utilizabilă universal.

Este adecvată cel mai bine pentru polizare, 
şlefuirea şi pregătirea suprafeţelor oxidate şi 
lăcuite din diferite materiale precum pentru 
înnobilare suprafeţelor în domeniul metal-
elor, lemnului, vopselurilor şi materialelor 
plastice.

49-1017 Pâslă de şlefuit 2000 x 75 mm, grosieră

49-1018 Pâslă de şlefuit 2000 x 75 mm, medie

49-1019 Pâslă de şlefuit 2000 x 75 mm, foarte fină

49-1031 Pâslă de şlefuit 2000 x 150 mm, grosieră

49-1032 Pâslă de şlefuit 2000 x 150 mm, medie

49-1033 Pâslă de şlefuit 2000 x 150 mm, foarte fină

49-1036 Pâslă de şlefuit 2000 x 100 mm, grosieră

49-1037 Pâslă de şlefuit 2000 x 100 mm, medie

49-1038 Pâslă de şlefuit 2000 x 100 mm, foarte fină

49-1142 Pâslă de şlefuit 40 x 620 mm, grosieră (5 buc.)

49-1143 Pâslă de şlefuit 40 x 620 mm, medie (5 buc.)

49-1144 Pâslă de şlefuit 40 x 620 mm, foarte fină (5 buc.)

49-1155 Pâslă de şlefuit 40 x 760 mm, grosieră (5 buc.)

49-1156 Pâslă de şlefuit 40 x 760 mm, medie (5 buc.)

49-1157 Pâslă de şlefuit 40 x 760 mm, foarte fină (5 buc.)

11-2175 Curăţitor bandă de şlefuit 

11-2132 Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 150 mm

11-2131A Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 250 mm 

11-2131 Suprafaţă de aşezare tip arici diam. 300 mm

Suprafaţă de aşezare tip arici

Suprafeţele tip arici sunt auto 
adezive pe partea posterioară şi 
sunt lipite pe platanul maşinii de 
şlefuit. Astfel poate avea loc un 
schimb mai rapid între diferi-
tele granulaţii ale mijlocului de 
şlefuire.

Utilizarea discului cu prindere tip 
arici este posibilă pe toate maşi-
nile de şlefuit comerciale uzuale.. 

Nr.art. Denumire

49-1039 2000 x 100 mm - K 40 (10 buc.)

49-1040 2000 x 100 mm - K 60 (10 buc.)

49-1041 2000 x 100 mm - K 80 (10 buc.)

Nr.art. Denumire

49-1042 2000 x 100 mm - K 100 (10 buc.)

49-1043 2000 x 100 mm - K 120 (10 buc.)

49-1044 Set 2000 x 100 mm - K 40 /60 /80 /100 /120 (2 buc.)
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Nr.art. Denumire

11-2121A diam. 150 mm - K 60 (10 buc.), prindere tip arici

11-2122A diam. 150 mm - K 80 (10 buc.), prindere tip arici

11-2120A diam. 150 mm - K 100 (10 buc.), prindere tip arici

11-2123A diam. 150 mm - K 120 (10 buc.), prindere tip arici

11-2124A diam. 150 mm - K 150 (10 buc.), prindere tip arici

11-2124B
Set diam. 150 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(fiecare 2 buc.), prindere tip arici

11-2200A diam. 230 mm - K 60  (10 buc.), auto adezive

11-2091A diam. 230 mm - K 80  (10 buc.), auto adezive

11-2092A diam. 230 mm - K 100  (10 buc.), auto adezive

11-2093A diam. 230 mm - K 120  (10 buc.), auto adezive

11-2201A diam. 230 mm - K 150  (10 buc.), auto adezive

11-2214
Set diam. 230 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(fiecare 2 buc.), auto adezive

11-2202 diam. 250 mm - K 60  (10 buc.), prindere tip arici

11-2095 diam. 250 mm - K 80  (10 buc.), prindere tip arici

11-2096 diam. 250 mm - K 100  (10 buc.), prindere tip arici

11-2097 diam. 250 mm - K 120  (10 buc.), prindere tip arici

11-2203 diam. 250 mm - K 150  (10 buc.), prindere tip arici

11-2216
Set diam. 250 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(fiecare 2 buc.), prindere tip arici

11-2206 diam. 300 mm - K 60  (10 buc.), prindere tip arici

11-2101 diam. 300 mm - K 80  (10 buc.), prindere tip arici

11-2102 diam. 300 mm - K 100  (10 buc.), prindere tip arici

11-2103 diam. 300 mm - K 120  (10 buc.), prindere tip arici

11-2207 diam. 300 mm - K 150  (10 buc.), prindere tip arici

11-2218
Set diam. 300 mm - K 60 / 80 / 100 / 120 / 150  
(fiecare 2 buc.), prindere tip arici

11-2104 diam. 600 mm - K 60  (5 buc.)

11-2105 diam. 600 mm - K 80  (5 buc.)

11-2106 diam. 600 mm - K 100  (5 buc.)

11-2107 diam. 600 mm - K 120  (5 buc.)

Discuri de şlefuire

Perii de sârmă rotundă

Nr.art. Denumire

05-1800 Disc de şlefuire grosieră Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, K36 

05-1801 Disc de şlefuire fină Ø 150 x 20 mm, Ø 12,70 mm, K80 

05-1810 Disc de şlefuire grosieră Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, K36 

05-1811 Disc de şlefuire fină Ø 150 x 25,4 mm, Ø 12,70 mm, K80 

05-1816 Disc de şlefuire grosieră Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K36 

05-1817 Disc de şlefuire fină Ø 175 x 25 mm, Ø 32 mm, K80 

05-1812 Disc de şlefuire grosieră Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K36 

05-1813 Disc de şlefuire fină Ø 200 x 25,4 mm, Ø 15,88 mm, K80 

05-1818A Disc de şlefuire grosieră Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K36 

05-1819A Disc de şlefuire fină Ø 200 x 32 mm, Ø 32 mm, K80 

05-1827 Disc de şlefuire grosieră Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K36

05-1828 Disc de şlefuire fină Ø 200 x 20 mm, Ø 15,88 mm, K80

05-1808 Disc de şlefuire fină Ø 250 x 12 mm, Ø 50 mm, K 220 

05-1814 Disc de şlefuire grosieră Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K36 

05-1815 Disc de şlefuire fină Ø 250 x 25,4 mm, Ø 20 mm, K80 

05-1820 Disc de şlefuire grosieră Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K36 

05-1821 Disc de şlefuire fină Ø 250 x 32 mm, Ø 32 mm, K80 

05-1822A Disc de şlefuire grosieră Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, K36 

05-1823A Disc de şlefuire fină Ø 300 x 50 mm, Ø 75 mm, K80 

05-1836 Perie de sârmă rotundă Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1837 Perie de sârmă rotundă Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1799 Perie de sârmă rotundă Ø 200 x 25 mm, Ø 32 mm 

K36

Discurile de şlefuire cu corindon normal sunt 
adecvate pentru lucrări de şlefuire simple a 
sculelor, de ex. cuţite, platbande, topoare etc. 
din oţel, oţel beton, oţel turnat, alamă

Periile de sârmă rotundă sunt adecvate optim 
pentru prelucrarea suprafeţelor precum de ex. 
Îndepărtarea vopselurilor, ruginii, murdăriei etc., 
precum şi pentru a înăspri, poliza şi debavura 
piesele de lucru.
 
Sârma de înaltă calitate garantează o mare 
durabilitate în timp.

Disc de şlefuire

Utilizabil universal pentru 
şlefuire şi debavurarea 
oţelului, aluminiului, 
materialelor neferoase, 
lemn şi materiale plastice.
 
Platanele cu diametrele de 150 
mm, 250 mm şi 300 mm sunt 
prevăzute cu prinderi practice 
tip arici pentru schimbarea 
rapidă a platanului, fără lipire.

K80

Discurile de şlefuit din corindon superior 
sunt adecvate excepţional pentru şlefuirea 
oţelurilor HSS precum burghiele elicoidale, 
dălţile, foarfecile, cuţitele şi multe altele.

Accesorii pentru maşina de şlefuit şi polizat
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Un disc dur de polizare, care este 
ideal pentru polizarea 
preliminară şi pentru prelucrarea 
suprafeţelor cu asperităţi şi a 
pieselor zgâriate.

Potrivit pentru lustruire oțel 
inoxidabil, aluminiu și alamă. 
Producția Germană de calitate 
superioară asigură o durată 
lungă de viață.

Discuri de polizare

05-1855 Molton-Disc de polizat tighelit Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1875 Molton-Disc de polizat tighelit Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1895 Molton-Disc de polizat tighelit Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

05-1854 Molton-Disc de polizat vrac Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1874 Molton-Disc de polizat vrac Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1894 Molton-Disc de polizat vrac Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

05-1853 Nessel-Disc de polizat tighelit Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1873 Nessel-Disc de polizat tighelit Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1893 Nessel-Disc de polizat tighelit Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

05-1851 Şnur de sisal verde Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1871 Şnur de sisal verde Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1891 Şnur de sisal verde Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

Nr.art. Denumire

05-1838 Disc de polizat dur Ø 150 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1839 Disc de polizat dur Ø 200 x 20 mm, Ø 12,7 mm 

05-1840 Disc de polizat moale, 200 x 20 mm, Ø 16 mm

05-1841 Disc de polizat dur, 200 x 20 mm, Ø 16 mm

05-1842 Disc de polizat moale, 250 x 25 mm, Ø 20 mm

05-1843 Disc de polizat dur, 250 x 25 mm, Ø 20 mm

05-1844 Disc de polizat moale, 350 x 40 mm, Ø 16 mm

05-1845 Disc de polizat dur, 350 x 40 mm, Ø 16 mm

Pentru polizarea preliminară a 
oţelului aliat, prin adâncimea de 
afundare este ideal pentru 
unghiuri, colţuri, plăci striate şi 
piese de formă specială.

Disc moale de lustruit, pentru 
maşini staţionare, pentru a crea 
luminozitate (polizare de 
strălucire) a oţelului aliat, 
oţelului, aluminiului, materialelor 
neferoase, materialelor plastice 
şi lemnului.

Discuri de lustruit foarte moi 
pentru o polizare la o strălucire 
înaltă, straturile nu sunt cusute şi 
astfel grosimea poate fi variată şi 
modificată de dvs. Durabilitatea 
îndelungată garantată prin 
prelucrare de înaltă calitate.

Discul de polizat adecvat pentru 
oţel inoxidabil, oţel, aluminiu. 
alamă, material plastic şi lemn.
Grosimea discului poate fi 
modificată în funcţie de aplicaţie, 
pentru aceasta se îndepărtează
unele din discurile libere.

05-1850 Disc de polizat fibră de sisal Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1870 Disc de polizat fibră de sisal Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1890 Disc de polizat fibră de sisal Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

Nr.art. Denumire

05-1852 Nessel-Disc de polizat vrac Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm 

05-1872 Nessel-Disc de polizat vrac Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm 

05-1892 Nessel-Disc de polizat vrac Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm 

Accesorii pentru maşina de şlefuit şi polizat

ÎNAINTE-DE LUSTRUIT

de exemplu, elimina
zgârieturi:
cordon de sisal verde 
pentru oțel inoxidabil, 
Sisal de urzici Pentru 
aluminiu, alama, 
metal neferos

LUSTRUIRE

pentru lustruire 
principala:

Urzica în trepte 
pentru toate metal-
ele, urzică vrac 
(grosimea a roții 
poate fi determina)

LĂCUIREA 

pentru luciu ridicat:

Molton în trepte,
Molton vrac 
(grosimea roata 
poate fi determina)



460

Nr.art. Denumire

05-1916 Pastă de polizare preliminară Abra 153 (negru) pt. aluminiu

Paste de polizare

Pastă de polizare preliminară ABRA

„ABRA“ este o pastă de şlefuire şi periere pentru matisarea şi satinarea 
tuturor metalelor. Ele conţin adesea granule de şlefuire deosebit de stabile 
din electrocorindon, obținut prin topirea bauxitei în cuptoare cu arc 
electric la peste 2000°C.

Culoare: negru
Asprime / abraziune: 10
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: uscat
Masa: cca 1000 g

05-1910 Pastă de polizare prel. Kiesolin 410 (verde) pt. oţel inoxidabil

Pastă de polizare preliminară şi de polizat KIESOLIN

Pasta de polizare „KIESOLIN“ este adecvată pentru toate metalele şi materialele plastice. Adesea nu mai este necesară o polizare ulterioară. Domeniu 
larg de aplicaţie de la efecte moi până la deosebit de abrazive. Pentru această grupă de articole este folosit în primul rând alumină (oxid de aluminiu). 
Este obţinută din bauxită după procedeul Bayer, gradul de duritate este dependent de temperatura următorului proces de coacere.

05-1911 Pastă de polizat Kiesolin 358 (roşie) pt. oţel inoxidabil

Culoare: roşie
Asprime / abraziune: 4
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: mediu
Masa: cca. 1000 g

05-1922 Pastă de polizare Kiesolin 321 (maro deschis) pt. material plastic

Culoare: maro deschis
Asprime / abraziune: 1 - 2
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: gras
Masa: cca. 800 g

05-1926 Pastă de polizare prel. Kiesolin 327 (maro deschis) pt. lemn 

Culoare: maro deschis
Asprime / abraziune: 2 - 3
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: gras
Masa: cca. 850 g

Descriere 
Pastă aspră cu granulaţie grosieră pentru polizare preliminară agresivă a 
oţelului şi oţelului aliat, pasta este adecvată excelent şi pentru mătuirea și 
polizarea preliminară a aluminiului.

Pastă de polizare REKORD

Pasta de polizare „REKORD“ este pentru metale neferoase şi conţine 
diatomită. Această ardezie de polizare, ce se găseşte în natură, cu 
granulă de polizare relativ moale este adecvată în mod deosebit pentru 
prelucrarea alamei şi a zamac-ului - cu coaja sa turnată sensibilă.

Descriere 
Pastă de polizare cu o granulaţie relativ grosieră, cu conținut de grăsime 
şi vâscozitate medie, realizează suprafeţe perfecte de metal neferos 
(precum de ex.: aluminiu, cupru, alamă, magneziu, zinc etc.). 
Pasta perfectă pentru lustruirea jenţilor de aluminiu.

Culoare: maro
Asprime / abraziune: 5
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: mediu
Masa: cca. 800 g

Nr.art. Denumire

05-1917 Pastă de polizare Rekord 845 (maro) pt. aluminiu

Descriere 
Pastă fină de polizat ,specială pentru lemn şi materiale plastice

Culoare: verde
Asprime / abraziune: 6
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: gras
Masa: cca. 1100 g

Descriere 
Granulaţie ce dă strălucire, o foarte bună aderență la discurile de sisal, 
adecvat excepţional pentru lustruirea preliminară oţelului aliat şi oţelului

Descriere 
Pentru polizarea de strălucire înaltă a materialelor plastice şi 
plexiglasului, cu o evacuarea foarte bună a căldurii şi efect antistatic

Descriere 
Pastă universală clasică cu granulaţie medie pentru toate metalele

Accesorii pentru maşina de şlefuit şi polizat
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Set de polizare pentru aluminiu

Setul este compus din:

Pastă de polizare prel. Abra 153 
(negru)
Pastă de polizare Rekord 845 (maro)
Pastă de lustruit Lumo 934 (albastru)
Disc de polizat din fibre de urzică-sisal
Disc de polizat din fibre urzică, tighelit
Disc de polizat din molton tighelit

Set de polizare pentru oţel inoxidabil

Setul este compus din:

Pastă de polizare preliminară Kiesolin 
410 (verde)
Pastă de polizat Kiesolin 358 (roşie)
Pastă de lustruit Lumo 934 (albastru)
Şnur de sisal verde
Disc de polizat din fibră urzică tighelit
Disc de polizat din molton tighelit

Set de polizare pentru material plastic

Setul este compus din:

Pastă de polizare Kiesolin 321 (maro 
deschis)
Pastă de lustruit Lumo 939 (maro deschis)
Disc de polizat din fibre urzică necusut
Disc de polizat din molton necusut

Seturi de polizat pentru lemn

Setul este compus din:

Pastă de polizare preliminară Kiesolin 327 
(maro deschis)
Pastă de lustruit oglindă Lumo P-3 
(galben)
Disc de polizat fibră de urzică necusut
Disc de polizat din molton necusut
 

05-2030 Seturi de polizat pentru lemn Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4-p.

05-2031 Seturi de polizat pentru lemn Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 4-p.

05-2032 Seturi de polizat pentru lemn Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 4-p.

05-2020 Set de polizare pentru plastic Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 4-p.

05-2021 Set de polizare pentru plastic Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 4-p.

05-2022 Set de polizare pentru plastic Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 4-p.

05-2010 Set the polizare otel inoxidabil Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm , 6-p.

05-2011 Set the polizare otel inoxidabil Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 6-p.

05-2012 Set the polizare otel inoxidabil Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 6-p.

05-2000 Set de polizare pentru aluminiu Ø 200 x 20 mm, Ø 16 mm, 6-p.

05-2001 Set de polizare pentru aluminiu Ø 250 x 25 mm, Ø 20 mm, 6-p.

05-2002 Set de polizare pentru aluminiu Ø 350 x 25 mm, Ø 16 mm, 6-p.

Pastă de lustruit / curăţat LUMO

Pasta de lustruit „LUMO“ cu granule speciale de polizare, generează la 
sfârşitul procesului de lucru un luciu strălucitor pe toate suprafețele.

Descriere
„Clasicul“, conține substanţe speciale de solubilizare a grăsimilor pentru 
a aduce piesele polizate preliminar la o strălucire ridicată. Adecvat optim 
pentru oţel inoxidabil, aluminiu, cupru şi alamă.

Descriere 
Pastă de curăţat de fineţe, specială pentru materiale plastice, lemn de 
esenţă tare şi materiale neferoase.

Descriere 
Pastă fină pentru înaltă strălucire cu un conţinut ridicat de grăsime 
adecvată special pentru lemn.

05-1927 Pastă pentru înaltă strălucire Lumo P-3 (galben) pt. lemn

Paste de polizare

Culoare: galben
Asprime / abraziune: 1
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: foarte gras
Masa: cca 650 g

Culoare: albastru
Asprime / abraziune: 2
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: uscat
Masa: cca 700 g

Culoare: maro deschis
Asprime / abraziune: 1
(10 = aspru, 1 = moale)
Conţinut de grăsime: uscat
Masa: cca 900 g

Seturi de polizat

Accesorii pentru maşina de şlefuit şi polizat

Nr.art. Denumire

05-1923 Pastă de curăţare Lumo 939 (maro deschis) pt. material plastic

Nr.art. Denumire

05-1912 Pastă de lustruit Lumo 934 (albastru) pt. oţel inoxidabil/aluminiu
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WH 
Modelle  F / C / B 1

St
an

du
ri

Suport de perete   
Batiuri

•  Echipat cu recipient de apă practic pentru răcirea pieselor  
care se prelucrează

• Suport de perete WH adecvat pentru modelele de până la 250 mm
• Ajustare înălţime între 700 – 900 mm (model F)
•  Batiu model F în varianta de execuţie uşoară, adecvat pentru  

maşini de până la 175 mm

Descriere:Date tehnice Model WH Model F

Suprafaţă de aşezare 330 x 300 mm 315 x 250 mm
Înălţime 230 mm 700 – 900 
Masa 5 kg 10 kg
Nr.art. 56-1049 56-1045

•  Batiu model C echipat cu un compartiment de depozitare pentru 
discuri abrazive şi un compartiment practic pentru unelte

•   Model B cu suprafaţă de aşezare mare care poate fi utilizat  
universal pentru polizor dublu, maşină de şlefuit combi şi  
maşina de şlefuit cu platan

DescriereDate tehnice Modell C Modell B 1

Suprafaţă de aşezare 280 x 170 mm 400 x 285 mm
Înălţime 840 mm 810 mm
Masa 12 kg 19 kg
Nr.art. 56-1042 56-1041

Reprezentare cu maşină disponibilă opţional.
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Modell H / Modell G
Modell D

St
an

du
ri

Date tehnice Model D

Debit aer 1275 m³/h
Racord aspirare interior 2 x 35 mm
Racord aspirare exterior 2 x 50 mm
Putere motor 0,37 kW
Tensiune 400 V
Suprafaţă de aşezare 400 x 285 mm
Înălţime 810 mm
Masa 50 kg
Nr.art. 56-1046

Batiuri

•  Model H în constructie compactă, cu vas pentru apa de răcire, 
recomandat pentru modelele de 200 mm şi de 250 mm

•  Batiu model G, în variantă de execuţie stabilă din tablă de oţel, 
adecvat pentru modelele de 300 mm şi de 350 mm

•  Executat în serie cu vas pentru apa de răcire şi compartiment 
pentru scule care poate fi încuiat (model G)

DescriereDate tehnice Model H Model G

Suprafaţă de aşezare 355 x 210 mm 380 x 240 mm
Înălţime 830 mm 790 mm
Masa 14 kg 25 kg
Nr.art. 56-1048 56-1044

•  Varianta de execuţie profesională – asigură condiţii optime de lucru şi  
aer curat la locul de muncă

•  Executat în serie cu un recipient mare de colectare, golirea se poate  
efectua fără probleme

•  Echipat cu un rezervor de apă practic pentru răcirea pieselor care se prelucrează

Descriere

Ce fel de batiu se potriveşte la care 
maşină de şlefuit?

WH F C B 1 H G D
DSA 150 1 1 1 3 3 5 5
DSA 200 1 3 1 3 3 5 5
DSA 250 1 5 3 1 1 3 5
KSA 150 3 1 1 3 3 5 5
KSA 200 5 3 1 3 3 5 5
KMS 150 3 1 3 3 1 5 3
KMS 200 5 5 5 1 1 3 3
KMS 250 5 5 5 1 3 3 5
DS 175 S 1 1 3 3 1 5 5
DS 200 S 1 5 5 3 1 3 5
DS 250 S 1 5 5 1 1 3 5
DS 300 S 5 5 5 3 5 1 1
KSE 200 1 5 5 3 1 3 5
SPM 150 1 1 1 3 3 5 5
PS 150 1 3 5 3 3 5 5
PS 200 S 1 5 5 1 1 3 5
PS 250 S 1 5 5 1 1 3 5
PS 350 5 5 5 3 5 1 5
TS 250 5 5 5 1 5 5 5
TS 300 5 5 5 1 5 5 5
1 … recomandat     3 … recomandat în anumite condiţii
5 … nu este recomandat
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MSA 300

• Ideal pentru conditii de lucru ingrijite si aer curat
• Suprafaţă rezistenţă la zgârieturi şi lovituri datorită acoperiri cu pulbere în strat de înaltă calitate
• Grad înalt de eficienţă şi o funcţionare silenţioasă datorită formei ventilatorului corelate optim
• Ideal pentru fabricile de confectii metalice, ateliere mecanice, etc.
• Rotor ventilator din oţel echilibrat static şi dinamic
• Montare usoara prin racordurile integrate
• Posibilă exploatarea simultană a mai multor maşini

Date tehnice MSA 300
Debit volumic max. 870 m³/h
Racord aspirare ø 100 mm
Diametru evacuare 112 mm
Putere motor 0,75 kW
Tensiune 230 V
Dimensiuni fără sac de pulberi 430 x 400 x 420 mm
Dimensiuni cu sac de pulberi 430 x 400 x 780 mm
Greutate cca. 15,6 kg
Nr. art. 56-1087

Imaginile cu masinile de slefuit diferite, standuri si parti 
de conectare, nu fac parte din echiparea standard.

PREȚ

Top

Accesorii optionale: Nr.art.
Sac filtru 12-0992
Adaptor A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35 12-1034
Piesă de legătură 100 mm interior 12-1038
Reducţie 100 mm interior la 80 mm interior 12-1039
Piesă Y cu sertar 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 80 mm, extensibil la 5 m 12-1086
Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Colier pentru furtunul de aspirare 100 mm 12-1109
Set legare la pământ ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 2 / M 230 - 230 V 12-1152
Sistem automat de conectare 12-1150

Accesorii standard:
• Sac filtru
• Întrerupător pornit-oprit
• Adaptor în colţuri / rotund
• Consolă

Străbatere scăzută a pulberilor datorită 
sacului textil de filtrare de fineţe

Exhaustor pentru aschii metal
Exhaustorul pentru aschii metal MSA 300 este in mod special folosit pentru extractia prafului metalic si a 
aschiilor metalice rezultate in urma utilizarii masinilor de slefuit cu banda pentru metal cat si a masinilor 
de slefuit cu disc. Constructia acestuia permite montarea pe perete sau direct pe pardoseala si optional se 
poate conecta simultan la 2 masini de slefuit.

Accesorii optionale: racord 
ramificat pentru conectarea 
a doua masini in același timp

M
aş

in
i d

e 
şl

ef
ui

t



465

MSA 500

SEMIPROFESSIONAL

Date tehnice Modell D
Debit aer 1275 m³/h
Racord aspirare interior 2 x 35 mm
Racord aspirare exterior 2 x 50 mm
Putere motor 0,37 kW
Tensiune 400 V
Suprafaţă de aşezare 400 x 285 mm
Înălţime 810 mm
Greutate cca. 50 kg
Nr.art. 56-1046

Imagini cu diferite maşini de şlefuit care nu 
sunt cuprinse în completul de livrare

•  Varianta de execuţie profesională – asigură condiţii optime de lucru şi aer curat la locul de muncă
• Executat în serie cu un recipient mare de colectare, golirea se poate efectua fără probleme
• Echipat cu un rezervor de apă practic pentru răcirea pieselor care se prelucrează
• Grad înalt de eficienţă şi o funcţionare silenţioasă datorită formei ventilatorului corelate optim
• Utilizare la maşinile de polizat metal precum de ex. şlefuitor cu bandă, şlefuitor dublu,...
• Rotor ventilator din oţel echilibrat static şi dinamic
• Cel mai mic necesar de spaţiu la cea mai mare putere de aspirare posibilă

Întrerupător pornit-oprit conform 
IP 54 cu declanşator la subtensiune. 
Motor de antrenare cu putere mare, 
deosebit de silenţios în funcţionare.

Accesorii standard:
• Recipient de pulbere şi şpan
• 2x Reducţie 100 / 35 mm 
• 2x Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 100 mm
• Adaptor Y 125 mm / 2 x 100 mm 
• Recipient de apă

Batiu model D cu aspirare 
pentru metal
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MSA 750

SEMIPROFESSIONAL

• Recipient de colectare pulbere extractabil la partea frontală a maşinii
• Grad înalt de eficienţă şi o funcţionare silenţioasă datorită formei ventilatorului corelate optim
• Echipat în fabricaţie de serie cu două ştuţuri de aspirare de diam. 100 mm
• Rotor ventilator din oţel echilibrat static şi dinamic
• Suprafaţă rezistenţă la zgârieturi şi lovituri datorită acoperiri cu pulbere în strat de înaltă calitate
• Cel mai mic necesar de spaţiu la cea mai mare putere de aspirare posibilă
• Posibilă exploatarea simultană a mai multor maşini

Date tehnice MSA 750
Debit volumic max. 1100 m³/h
Racord aspirare ø 2 x 100 mm
Putere motor 0,75 kW
Tensiune 400 V
Dimensiuni fără sac de pulberi 570 x 490 x 1180 mm
Dimensiuni cu sac de pulberi 940 x 490 x 1180 mm
Greutate cca. 36 kg
Nr. art. 56-1085

Imagini cu diferite maşini de şlefuit care nu 
sunt cuprinse în completul de livrare

Accesorii standard:
• Sac filtru
• Buncăr de şpan
• Mânere de transport

Eliminare simplă ca deşeu a 
pulberii de şlefuit la partea 
frontală a maşinii

Manipulare 
simplăAcoperit cu pulbere

PREȚ

Top

Exhaustor pentru aschii metal
Instalaţia de aspirare MSA 750 este adecvată în mod special pentru aspirarea 
pulberilor şi şpanurilor metalice la maşinile de şlefuire duble, maşinilor de 
şlefuit cu bandă pentru metal etc. Acest model îşi găseşte domeniul de utilizare 
preponderent în atelierele mecanice şi întreprinderile de prelucrat metale.

Accesorii optionale: Nr. art. 
Sac filtru 12-0992
Piesă de legătură 100 mm interior 12-1038
Reducţie 100 mm interior la 80 mm interior 12-1039
Piesă Y cu sertar 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 80 mm, extensibil la 5 m 12-1086
Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Colier pentru furtunul de aspirare 100 mm 12-1109
Set legare la pământ ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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MSA 1500

SEMIPROFESSIONAL

•  Varianta de execuţie profesională – asigură condiţii optime de lucru şi aer curat la locul de muncă
• Executat în serie cu un recipient mare de colectare, golirea se poate efectua fără probleme
• Filtrare optimă a aerului de aspirare care este condus din nou în procesul de recirculare a aerului spaţiului de lucru
• Utilizare la maşinile de polizat metal precum de ex. şlefuitor cu bandă, şlefuitor dublu,...
• În fabricaţie de serie cu dispozitiv de rulare pentru o mobilitate crescută
• Suprafaţă rezistenţă la zgârieturi şi lovituri datorită acoperiri cu pulbere în strat de înaltă calitate
• Grad înalt de eficienţă şi o funcţionare silenţioasă datorită formei ventilatorului corelate optim
• Rotor ventilator din oţel echilibrat static şi dinamic
• Posibilă exploatarea simultană a mai multor maşini
• Necesar de spaţiu mic datorită formei constructive compacte

 Date tehnice MSA 1500
Debit volumic max. 1500 m³/h
Racord aspirare ø 2 x 100 mm
Putere motor 1,5 kW
Tensiune 400 V
Dimensiuni 860 x 680 x 770 mm
Greutate cca. 72 kg
Nr. art. 56-1086

Imagini cu diferite maşini de şlefuit care nu 
sunt cuprinse în completul de livrare

Accesorii standard:
• Sac filtru
• Filtru de pulberi fine (2 buc.)
• Dispozitiv de deplasare
• Buncăr de şpan
• Mânere culisante

Filtru de pulberi fine montat 
inclus cu o suprafaţă mare.

Recipient de colectare 
extensibil.

Acoperit cu pulbere

Manipulare
 simplă

Exhaustor pentru aschii metal
cu filtru de pulberi fine

Accesorii optionale: Nr. art. 
Filtru de pulberi fine (2 buc.) 12-0991
Sac filtru 12-0990
Piesă de legătură 100 mm interior 12-1038
Reducţie 100 mm interior la 80 mm interior 12-1039
Piesă Y cu sertar 100 - 100 / 100 mm 12-1040
Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 80 mm, extensibil la 5 m 12-1086
Furtun de aspirare din aluminiu de diam. 100 mm, extensibil la 5 m 12-1087
Colier pentru furtunul de aspirare 100 mm 12-1109
Set legare la pământ ES 1 12-1140
Sistem automat de conectare ALV 10 / 1 M 12-1150
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Notă

Imprima
Toate drepturile rezervate – folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform 
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate la indemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile 
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile 
optionale. Editia 2018
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