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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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MD 5075
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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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MD 5075 V
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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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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



11

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
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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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L

d

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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