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Motor pro jádrové vrtání DM 340
Na námi prodávané typy jádrového vrtání značky Husqvarna provádíme autorizovaný servis s dodávkou
náhradních dílů a příslušenství. Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.
Snadno ovladatelná vrtačka HUSQVARNA 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
simůže vybrat optimální rychlost vrtání. Indikátor LED signalizuje zatížení stroje a umožňuje vrtat s maximálním tlakem, a
tak dosáhnout nejlepší výkon.
Kompletní katalog jádrového vrtání HUSQVARNA.

Technické parametry
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Charakteristika a přednosti
• 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.
• Vybaveno systémem Elgard™ indikujícím pomocí
diody LED přetížení stroje. Operátor proto může vždy vrtat
pod maximálním tlakem – motor je zajištěn proti poškození a
životnost produktu se tak prodlužuje.
• Při vrtání počátečního otvoru je možné snížit rychlost vrtání
použitím funkce SmartStart®.
• Technologie SoftStart™ – elektronické omezování proudu.
Plné rychlosti se dosahuje přibližně po dvou sekundách od
zahájení vrtání.
• Stroj má rukojeť navrženou pro snazší přepravu a
rychlejší nastavení.
• Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě
více zlepšily ergonomii a usnadnily vrtání.
• Vodní hadici je možné otočit o 180°. Tím se dosahuje
větší flexibility při nastavování konfigurace.

Ceníková cena:
Prodejní cena:

44.126,- Kč
(53.392,- s DPH)

41.910,- Kč
(50.711,- s DPH)

Dostupnost:

skladem
DOPRAVA ZDARMA

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.
Na jádrové vrtání Husqvarna je poskytována záruka 12 měsíců.
Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů a
příslušenství.
Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 10%.

