
MASZYNY 

Przekładnia 2-biegowa z 
włączaniem zredukowanej 
siły udaru dla optymalnej 
wydajności wiercenia

Zamontowany wyciąg pyłów 
dla zapewnienia czystego 
środowiska pracy

DME17 jest 2-biegową wiertnicą do 
wiercenia na sucho; maksymalna 
średnica wiercenia 200 mm. Moc 
silnika 2,0 kW, w połączeniu z 
włączaniem zredukowanej siły udaru, 
zwiększa wydajność wiercenia w 
zbrojonym betonie lub w pozostałych 
twardych materiałach. Urządzenie 
można eksploatować zarówno z 
prowadzeniem ręcznym, jak i na 
statywie z prowadnicami. Wiertnica 

jest bardzo wygodna w obsłudze dzięki 
kompaktowej konstrukcji, małemu 
ciężarowi i zamontowanemu układowi 
wyciągu pyłów. Na uwagę zasługuje 
fakt, że model ten jest oferowany w 
trzech wersjach o różnej prędkości 
(standardowej, wolnej oraz szybkiej) i 
w związku z tym optymalnie zaspokaja 
szeroki zakres potrzeb klienta.

Możliwość wiercenia 
ręcznego lub na statywie z 
prowadnicami

Wiertnica DME17DP
Wiercenie rdzeniowe o średnicy do Ø 200 mm



MASZYNY 

System i akcesoria

11000002 Wiertnica DME17DP-L

10990100 Statyw DRU160 na sucho

10995437 Centrowanie wiertła koronowego do 
DRU160

10995087 Płyta adaptera kołnierza zaciskowego 
ModulDrill™

Akcesoria

10985334 Obejma centrująca 250–350 mm

10984446 Obejma centrująca 450 mm

10994032 Adapter 1 ¼" > M16

10983964 Adapter odsysający M16

10983845 Zakończenie centrujące 140 mm

10986189 Zakończenie centrujące 233 mm

10986190 Klucz paskowy

497322 Płytka ostrząca

980304 Dłuto 300 x 25 mm

34215616 Ziarno ścierne do wiercenia na sucho

Wiertnica DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Napięcie/częstotliwość 230 V / 50–60 Hz

Nr artykułu 11000001 11000002 11000003

Średnica wiercenia 30–180 mm 40–200 mm 30–120 mm

Maksymalna średnica wiercenia w betonie zbrojonym 150 mm 180 mm 100 mm

Moc silnika 2,0 kW

Prędkości obrotowe 700/1700 1/min 540/1200 1/min 900/1700 1/min

Częstotliwość skoków 14000/34000 1/min 10800/24000 1/min 16200/30600 1/min

Chłodzenie silnika Powietrze

Mocowanie narzędzia 1¼"

Sposób pracy Ręczny / na statywie z prowadnicami

Zastosowanie Na sucho

Elektroniczne odcięcie po przeciążeniu •

Mechaniczne odcięcie po przeciążeniu •

Nasadka wiertnicy Kołnierz zaciskowy 60 mm

Wymiary i ciężar

Długość 510 mm

Szerokość 110 mm

Wysokość 160 mm

Waga 5 kg

System i akcesoria

System i akcesoria

Dane techniczne


