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Vrtání - vrtačky pro jádrové vrtání a
stojany
Řešení pro rychlý, snadný a pohodlný provoz.

Vrtačky elektrické
Husqvarna DM 340
Snadno ovladatelná vrtačka od Husqvarny. DM 340 má ergonomickou
rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy a
umístěny tak, aby ještě více vyzdvihly ergonomii a usnadnily vrtání a
nastavení. DM 340 je určena pro střední jádrové vrtání do Ø 400 mm s
použitím stojanů Husqvarna. Vrtačka má tři převodové stupně, takže
obsluha si může vybrat optimální rychlost vrtání. Indikátor LED
signalizuje zatížení stroje a umožňuje vrtat s maximálním tlakem, a tak
dosáhnout nejlepší výkon.
- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne
pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k
jeho přehřátí. Systém Elgard ™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Stisknutím tlačítka Smartstart se sníží rychlost na polovinu. Tím lze
usnadnit vrtání během úvodních fází, i při další činnosti. Tato funkce je
užitečná na začátku vrtání otvoru nebo při řezání do výztuží.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky
pro lehčí starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech
sekundách po zapnutí.

Husqvarna DM 280
Tato nová vrtačka od Husqvarny se výjimečně snadno obsluhuje. DM 280
má ergonomickou rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky
jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více zvýšily ergonomii a usnadnily
vrtání. DM 280 lze použít se všemi většími stojany Husqvarna a vrtáky o
průměru 50 až 350 mm. Vrtačka má tři převodové stupně, takže si můžete
vybrat optimální rychlost vrtání.
- Třístupňová převodovka chlazená vodou optimalizuje vrtací výkon.
- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne
pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k
jeho přehřátí. Systém Elgard ™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky
pro lehčí starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech
sekundách po zapnutí.
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Husqvarna DM 230
Nová ruční vrtačka s atraktivním designem a funkční ergonomií. Lehký
zadní kryt a větší tlak ulehčují kontakt s tělem. Stroj je modulární, a proto
se udržuje a opravuje.
- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne
pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k
jeho přehřátí. Systém Elgard ™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Vrtačky Husqvarna se díky funkční ergonomii snadno a pohodlně
obsluhují.
- Stisknutím tlačítka Smartstart se sníží rychlost na polovinu. Tím lze
usnadnit vrtání během úvodních fází, i při další činnosti. Tato funkce je
užitečná na začátku vrtání otvoru nebo při řezání do výztuží.

Husqvarna DM 220
Ergonomicky konstruovaná ruční vrtačka na mokré i suché vrtání.
Vrtačka DM 220 je vybavena novým systémem elektronického
polohování pro svislé, vodorovné nebo úhlové vrtání, který zvyšuje
přesnost a účinnost vrtání. Vrtačka je vhodná pro profesionální i méně
zkušené uživatele.
- Přední rukojeť lze otočit o 360 stupňů, což je užitečné při vrtání v
těsných prostorech.
- Stroj vybavený systémem Elgard(tm) využívá pulzace k indikaci
přetížení stroje. Tím se prodlužuje životnost produktu.
- LED indikátor ukazuje, kdy je stroj v preferované svislé, vodorovné
nebo nakloněné poloze. Díky tomu je vrtání účinnější.

Automatické vrtání
Husqvarna AD 10
AD 10 je unikátní automatický vrtací systém, který, pokud jde o rychlost a
ergonomii, tvoří svou vlastní třídu. Ve spojení s našimi motory a stojany
vrtaček představuje účinný a pohodlný vrtací systém. K přemístění
vrtačky na stojanu není třeba žádné manuální práce. AD 10 má
kompaktní rozměry a váží pouze 3,6 kg.
- Systém AD 10 lze namontovat na obě strany stojanu na vrtání DS 450.
- AD 10 je unikátní automatický ovládací systém, který je nejrychlejší
svého druhu. A to jak při samotném vrtání, tak při vyjímání vrtačky a
korunky z materiálu. Optimalizuje činnost podle toho, s jakým
motorem vrtačky pracujete, a automaticky zastaví vrtání, jakmile
vrták projde materiálem.
- Díky rychloupínací destičce se systém AD 10 snadno montuje na vrtací
stojan DS 450.
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Vrtačky hydraulické
Husqvarna DM 406 H
DM 406 H je hydraulická vrtačka s 6 hydraulickými rychlostmi (2×3),
určená pro profesionální práce s jádrovými vrtáky až do průměru 650
mm. Hydraulickou rychlost lze měnit během vrtání, díky tomu je model
DM 406 H extrémně snadno použitelný a účinný.
- K dispozici je šest vřetenových rychlostí a možnost regulace rychlosti v
průběhu vrtání.
- Hydraulickou rychlost lze měnit během vrtání, díky tomu je model DM
406 H extrémně snadno použitelný a účinný.
- Šestistupňová převodovka poskytuje široký rozsah otáček pro všechny
typy aplikací, materiálů a otvorů až do Ø 650 mm.

Stojany vrtaček
Husqvarna DS 450
DS 450 je největší stojan z nové řady stojanů pro vrtačky Husqvarna.
Určen pro náročné jádrové vrtání
ve stěnách, podlahách a střechách až do Ø 450 mm. Je lehký, ale velice
pevný. Základová deska je výjimečně stabilní díky svým
optimalizovaným rozměrům. DS 450 má ergonomickou rukojeť s
měkkým uchopením pro snadnou a pohodlnou přepravu.
- Stojan obsahuje kola, je lehký a kompaktní a jeho převoz a montáž jsou
tedy snadné.
- Dvourychlostní převodovka s vozíkem umožňuje zvolit spouštěcí
otáčky a poskytuje tak optimální vrtací výkon.
- Je vybaven 8 vodícími válečky a vozík je proto možné dobře polohovat
při dobré stabilitě vrtání.
- Stojan je chráněn pomocí proužků z plastické hmoty umístěných po
straně, je odolný proti poškození během přepravy a je odolný proti
poškrábábání.
- Všechny nastavovací šrouby jsou na základové desce. Vozík a podpěru
je možné nastavit pomocí dodávané tříramenné rukojeti.
- Základovou desku je možné používat také s vakuovou pumpou.
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Husqvarna DS 250
DS 250 je stojan střední velikosti z nové řady stojanů pro vrtačky
Husqvarna. Lehká souprava vyrobená z hliníku, kola na základní desce,
základová deska pro odsávání a ukotvení. Možnost upevnění k podlaze
nebo stropu pomocí šroubu nahoře na sloupu.
- Stojan obsahuje kola, je lehký, kompaktní, jeho převoz a instalace je
snadná.
- Dvoustupňový převod, vozík se snadno posunuje a tím je snadné
dosažení pozice.
- Integrovaná vakuová deska pro rychlé a snadné nastavení bez kotvy.
- Vybavení vodícími válečky, stabilní, přesné vrtání a tím hladší a
zarovnanější otvory.
- Vozík má univerzální rychloupínací desku pro rychlou instalaci. Hodí
se k většině produktů na trhu.
- Podpěra je připevněna ke sloupku pomocí patentovaného pevného
řešení, zajišťujícího stabilitu vrtání.
- Všechny nastavovací šrouby jsou na základové desce. Vozík a podpěru
je možné nastavit pomocí dodávané rukojeti.
- Na stojanu je šroub, který umožňuje snadné spojení.
- Integrovanou desku je možné používat i jako desku pro vakuové
uchycení.

Husqvarna DS 150
Stojan pro vrtačku DS 150, součást rodiny stojanů Husqvarna, je
univerzální a lehký. Má kombinovanou základovou desku pro odsávání a
ukotvení. Objímka na vozíku se hodí pro menší vrtačky Husqvarna.
Stojan má praktickou rukojeť s měkkým uchopením pro snadnou a
pohodlnou přepravu.
- Stojan je lehký a kompaktní a jeho převoz a montáž jsou tedy snadné.
- Rychlé nastavení pomocí integrované vakuové desky bez potřeby
kotvení nebo upínání.
- Vybaveno vodícími válečky, určeno pro stabilní a přesné vrtání, hladší a
zarovnanější otvory.
- Podpěra je upnutá ke sloupku pomocí patentovaného pevného řešení,
zajišťuje přesné vrtání.
- Všechny nastavovací šrouby jsou na základové desce. Vozík a podpěru
je možné nastavit pomocí dodávané rukojeti.
- Stojan má zdvihací zařízení ovládané šroubem ve vrchní části, snadné
upnutí stojanu.
- Základovou desku je možné používat i jako desku vakuovou.

Husqvarna DS 70 AT
DS 70 ATS/AT a nový vozík, v polovině roku 2007.
Stojan pro skutečně náročné práce s vrtákem do průměru 600 mm. Má
robustní sloup s 70 mm širokým profilem. K dispozici ve dvou verzích, AT
a ATS. Model AT lze otočit a sklopit, má rychlou spojku mezi sloupem a
základnou.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- V kombinaci s DM 406 H je dobrým řešením vrtání velkých otvorů.
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Husqvarna DS 70 ATS
DS 70 ATS/AT a nový vozík, v polovině roku 2007.
Stojan pro skutečně náročné práce s vrtákem do průměru 600 mm. Má
robustní sloup s 70 mm širokým profilem. K dispozici ve dvou verzích, AT
a ATS. Model AT lze otočit a sklopit, má rychlou spojku mezi sloupem a
základnou.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- V kombinaci s DM 406 H je nejlepším řešením pro vrtání velkých
otvorů.

Husqvarna DS 50 AT
Stojan lze otáčet a vychýlit, se základní deskou pro rozpěrný šroub. Stojan
se dodává s vozíkem s dvojitým převodovým stupněm.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Díky možnosti naklopení a otáčení je tento stojan vysoce univerzální a
umožňuje obsluze vrtání různými směry.

Husqvarna DS 50 ATS
Otáčivá a vychýlitelná souprava s koly a základní deskou pro rozpěrný
šroub. Souprava má podpěru z kalené oceli, která zajišťuje extrémní
pevnost a snadnou a pohodlnou přepravu. Souprava je dodávána s
vozíkem s dvojitým převodovým stupněm.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Model DS 50 ATS má zarážku.

Husqvarna DS 50 Combi
Souprava s odnímatelnou vzpěrou na sloupu. Základní deska s ukotvením
pro rozpěrný šroub. Dodáváno s vozíkem s dvojitým převodovým
stupněm.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Základní vrtací stojan pro praktické nasazení na pracovišti. Rychlé
nastavení díky montáži mezi podlahou a stropem.
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Husqvarna DS 50 Basic
Souprava s trvale upevněným krátkým vrtacím sloupem na základní desce
s ukotvením pro rozpěrný šroub. Souprava je dodávána s vozíkem s
dvojitým převodovým stupněm.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Základní vrtací stojan pro snadný přístup na pracovišti.

Stojany vrtaček - Gyro
Husqvarna DS 70 Gyro
DS 70 ATS/AT a nový vozík, v polovině roku 2007.
Husqvarna DS 70 Gyro je robustní, stabilní a výkonný stojan, který
umožňuje vrtat otvory do úchvatné hloubky 650 mm s délkou vrtáku 670
mm. Stojan umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci ve vodorovných i
kolmých aplikacích. Vrtací sloup lze sklonit a otáčet tak, abyste mohli
vrtat několik otvorů v různých polohách z jednoho instalačního místa z
důvodu jednoduché flexibility. Lze používat s vrtačkami DM 340, DM
406 H a DM 280.
- Husqvarna Gyro je modulární flexibilní systém s několika
kombinacemi, kdy vrtací sloup lze otočit o 360°a vrtat v téměř
jakémkoli úhlu.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Při vrtání do podlah je souprava zajištěna podepřením proti stropu.
Vrtací sloup je zajištěn k základní desce pomocí šroubu vzpěry.

Husqvarna DS 50 Gyro
Husqvarna DS 50 Gyro je teleskopický stojan, který se hodí pro většinu
vrtaček. Systém umožňuje rychlou montáž, snadné vrtání a rychlou
demontáž na místě, díky tomu má dobrou ergonomii, ale také šetří čas i
peníze. Modulární systém a flexibilita stojanu umožňují přímé vrtání do
stěn, podlah a stropů i vrtání pod úhlem. Má dvě základní desky. GB 50 T
s otáčivým vrtacím sloupkem a přepravními kolečky a GB 50 AT, který
umožňuje namontovat rozpěrný šroub.
- Husqvarna Gyro je modulární flexibilní systém s několika
kombinacemi, kdy vrtací sloup lze otočit o 360°a vrtat v téměř
jakémkoli úhlu.
- Stojany mají nové vozíky s jednoduchými a dvojitými převody a rychlou
spojku pro snadné připojení vrtaček. Všechny stojany jsou k dispozici s
přepravními koly.
- Při vrtání do podlah je souprava zajištěna podepřením proti stropu.
Vrtací sloup je zajištěn k základní desce pomocí šroubu vzpěry.
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Husqvarna DS 40 Gyro
Model Husqvarna DS 40 Gyro je nejlehčí stojan v rodině Gyro a
disponuje stejnou flexibilitou, stabilitou a snadnou montáží a demontáží
jako DS 50 Gyro. Souprava má poněkud menší rozměry s průměrem
sloupu 40 mm a může vrtat do průměru 150 mm. To znamená, že stojan
DS 40 Gyro je vhodný pro menší vrtačky. Má dvě základové desky. GB 40
T s otáčivým vrtacím sloupkem a přepravními kolečky a GB 40 AT, který
umožňuje namontovat přepravní kolečka.
- Stojan je vybaven přepravními kolečky.
- Při vrtání do podlah je souprava zajištěna podepřením proti stropu.
Vrtací sloup je zajištěn k základní desce pomocí šroubu vzpěry.
- Vrtací sloup lze otáčet o 360 stupňů díky jednotce Gyro.

Vrtačky se stojanem
Husqvarna DMS 160 A
Malá a výkonná vrtačka na vlastním stojanu, se zabudovanou kluznou
spojkou (SMC) a elektronickým indikátorem zatížení/proudu. K dostání
ve třech verzích: Gyro, AT a ATS. DMS 160 Gyro, teleskopický sloup se
stejnou flexibilitou jako jiné systémy Husqvarna Gyro. DMS 160 AT lze
natočit a sklopit, má rychlé spojení mezi sloupkem a základnou a model
DMS 160 A má rozpěrný šroub.
- Kompenzace opotřebení spojky při delším použití.
- Indikátor zatížení vrtání (LED) pro lepší kontrolu.
- DMS 160 AT je možné otáčet a naklápět, má rychlé připojení mezi
sloupkem a základnou.

Husqvarna DMS 160 AT
Malá a výkonná vrtačka na vlastním stojanu, se zabudovanou kluznou
spojkou (SMC) a elektronickým indikátorem zatížení/proudu. K dostání
ve třech verzích: Gyro, AT a ATS. DMS 160 Gyro, teleskopický sloup se
stejnou flexibilitou jako jiné systémy Husqvarna Gyro. DMS 160 AT lze
natočit a sklopit, má rychlé spojení mezi sloupkem a základnou a model
DMS 160 A má rozpěrný šroub.
- Kompenzace opotřebení spojky při delším použití.
- Indikátor zatížení vrtání (LED) pro lepší kontrolu.
- DMS 160 AT je možné otáčet a naklápět, má rychlé připojení mezi
sloupkem a základnou.
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Husqvarna DMS 160 Gyro
Malá a výkonná vrtačka na vlastním stojanu, se zabudovanou kluznou
spojkou (SMC) a elektronickým indikátorem zatížení/proudu. K dostání
ve třech verzích: Gyro, AT a ATS. DMS 160 Gyro, teleskopický sloup se
stejnou flexibilitou jako jiné systémy Husqvarna Gyro. DMS 160 AT lze
natočit a sklopit, má rychlé spojení mezi sloupkem a základnou a model
DMS 160 A má rozpěrný šroub.
- Kompenzace opotřebení spojky při delším použití.
- Indikátor zatížení vrtání (LED) pro lepší kontrolu.
- Systém Gyro umožňuje snadnou a rychlou instalaci např. mezi
podlahou a stropem a není potřeba použití kotvy – nehrozí poškození
okolí.

Husqvarna DMS 240
Model DMS 240 představuje kompletní vrtací systém pro většinu vrtání.
Je to nejvýkonnější systém v řadě stojanů pro vrtačky Husqvarna. Stojan
lze sklopit, obsahuje pohodlné držadlo pro přenášení. Stejný vzhled jako
ostatní stojany Husqvarna.
- Elektronická ochrana proti přetížení pomáhá při prevenci proti
přehřátí a prodlužuje životnost produktu.
- Dodává se s kolečky usnadňujícími přepravu.
- Dvoustupňová převodovka s vozíkem vám umožní zvolit spouštěcí
otáčky a dosáhnout tak optimálního výkonu v závislosti na dané
aplikaci.
- S integrovanou vakuovou deskou je nastavení rychlé a snadné bez
potřeby kotvení či upínání.
- Vrtací stojan je sklápěcí a podpěra má tuhý systém zamykání, díky
němuž je úhlové vrtání spolehlivé a stabilní.
- Základovou desku je možné používat i jako desku vakuovou.

Vakuové čerpadlo
Husqvarna VP 200
Vakuové čerpadlo, výkonný elektrický motor a trubkové provedení
nádrže. Dodáváno s tlakoměrem, hadicí – 2 m a odvzdušňovacím
otvorem.
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Síťové zdroje
Husqvarna PP 418
Napájecí jednotka, která poskytuje optimální výkon díky přesnému
ovládání průtoku, což umožňuje získat maximální výkon z
hydraulického zařízení. Perfektní zdroj napájení pro modely Husqvarna
WS 325, vrtačku DM 406 H, rozbrušovačky K3600 a K2500. Automatické
napájení na vyžádání je nastavitelné pro různé nástroje a délky hadic a lze
je vypínat pro požadovaný konstantní výkon. Hydraulický olej je
ochlazován pomocí velkého zásobníku na 15 litrů oleje a 23 cm
ventilátoru, což poskytuje maximální životnost a výkon.
- Model PP 418 má optimální výkon díky přesnému ovládání průtoku,
což umožňuje získat maximální výkon z hydraulického zařízení.
- Hydraulický olej je ochlazován pomocí velkého zásobníku na 15 litrů
oleje a 23 cm ventilátoru, což poskytuje maximální životnost a výkon.
- Variabilně nastavitelná rukojeť vyhovuje preferencím obsluhy a
umožňuje uložení v menším prostoru.

Husqvarna PP 325 E
Snadno použitelný, výkonný a univerzální hydraulický agregát. Agregát je
vybaven funkcí SoftStart, která zajišťuje snadný a lehký start a to i při
nízkých teplotách, kdy je olej ztuhlý.
- Je upevněn na vozíku, což usnadňuje manipulaci po pracovišti.
- Hydraulické agregáty jsou na kolech a mohou být položeny na rukojeti,
díky tomu se snadno posunují a přepravují.
- Lehká a kompaktní, snadná obsluha a přeprava.
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Příslušenství pro vrtání
Příslušenství pro vrtání
Husqvarna D 625 Sada pro vrtání
otvorů pro klimatizaci
Balík kompletních řešení. 5 kusů s nejpoužívanějšími průměry,
adaptérem, centrovacím zařízením, adaptéry a prodloužením. Hmotnost
6 kg.

Husqvarna D 625 Sada pro
elektrikáře
Balík kompletních řešení. 4 kusy – 2 průměry 68 a 62 mm, adaptér M 16,
centrovací zařízení a adaptéry. Hmotnost 2,3 kg.

Sběr kalu
Široký výběr sběračů kalu.
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Sběrač kalu ve tvaru V
Sběrač kalu ve tvaru V

Sběrač kalu ve tvaru U
Sběrač kalu ve tvaru U

Sběrač ve tvaru prstence
Široký výběr sběračů kalu prstencového tvaru.

Západka
Západka vrtáčky usnadňuje její manipulaci.
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Zavrtávací zařízení AS 35 B
Centrovací zařízení pro přesné vrtání.

Rychlouvolňovací matice
Rychlouvolňovací podložka k uvolnění jádrového vrtáku d vrtačky.

Klíče k vrtačce
Klíče k vrtačce.

Adaptér vrtáku pro vrtáky 1/2" G
M
Široký výběr adaptérů pro nejrůznější závity.

Adaptér vrtáku pro vrtáky pixi
K dispozici je velký výběr redukcí vhodných pro různé závity vrtáků
určených pro vrtání za sucha a za mokra. K dispozici jsou redukce pro
většinu druhů závitů používaná v oblasti vrtání.
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Prodlužovací vrták pro vrtáky 1
1/4" F
Prodloužení, pro hluboké vrtání na standardním uchycením vrtáků.

Kotvící souprava
Standardní kotvící souprava obsahující velkou křídlovou matku,
přidržovací šroub, ukazatel a 5 kotev. V závislosti na typu vrtaného
materiálu je nutné použít různé kotvy.

Kotvy
Kotvící souprava včetně velké matice, přidržovacího šroubu, narážecí trn
a 5 kotev.

Kotvící systém
Kotvící systémy určené k ukotvení do abrazivních materiálů.

Tlaková nádrž na vodu
Není-li k dispozici žádný zdroj vody, můžete použít nádrž na stlačenou
vodu. Požadovaného tlaku dosáhnete, pokud několikrát vženete vodu do
čerpadla. Nádrž pojme 13,3 litrů a je dodávána s 3 m hadicí, která se
připojuje k sadě pro mokré řezání na stroji.
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Teleskopické CENTROVACÍ
zařízení
Teleskopická naváděcí měrkapomocné zařízení pro snadný a bezpečný
start.

Přepravní skříň
Přepravní skříň

Přední rukojeť
Přední rukojeť pro dobré pohodlí uživatele.

Adaptér pro odlučování prachu
Tento adaptér umožňuje odsávání prachu přes vnitřní část nástroje. To
zajišťuje perfektně čistou práci. Dále zlepšuje rychlost vrtání a šetří tak
čas.

Husqvarna VP 200
Vakuové čerpadlo, výkonný elektrický motor a trubkové provedení
nádrže. Dodáváno s tlakoměrem, hadicí – 2 m a odvzdušňovacím
otvorem.
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Vakuová deska
Deska k vakuovému upevnění.

Husqvarna CD 40
Systém Husqvarna Core Down CD 40 je praktický, bezpečný a snadno
použitelný sběrač jádrových vrtáků pro bezpečný sběr a vyjímání
jádrových vrtáků z betonu. Standardní příslušenství: nádoba kolektoru
na stěnu, nádoba kolektoru na strop, konzola L, vnitřní prodloužení,
teleskopická podpěra, základní deska GB CD 40 s přepravními kolečky,
stropní panel a sada nástrojů.

Velký a malý stojan.

Kola

Rozpěra pro rychlé umístění
Rozpěra, 50 mm pro rychlé namontování při vrtání s velkými vrtáky.
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Uzávěr pro odsávání
Uzávěr pro odsávání

Objímka – zástrčka
Objímka – zástrčka

Základna s kolečky DS 250 / 150
ATS
Základna s kolečky DS 250 / 150 ATS

Těsnění pro odsávání
Těsnění pro odsávání
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Souprava nářadí
Souprava nářadí

3 rukojeti
3 rukojeti

Prodlužovací tyč
Prodlužovací tyč pro lepší ukotvení při vrtání a nebo uchycení držáku CD
40.

Nástroje pro úhlové vrtání
Zastavovací prstenec, zastavovací gumová podpěra a úhlová podpora
kotvy jsou příslušenství, která zjednodušují úhlové vrtání.
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Stojan na nákladní auto
Podpěra stojanu při použití s autem.

Odchylka ramene
Odchylka ramene pro vrtání na hůře přístupných místech.

Husqvarna Core down system, CD
40
Systém Core down, CD 40, pro bezpečnou manipulaci s vyvrtaným
jádrem.

Systém sběru vody
Systém sběru vody pro kolmé vrtání elektrickou vrtačkou nad hlavou,
včetně měchů s držákem, sběračem a horní podpěrou.
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Zadní podpěra
Zadní podpěra
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