
Podtlaková hadice
délka 3 m

JÁDROVÉ
VRTÁNÍ

Měděný kroužek 1¼“
pro snadné uvolnění vrtací korunky
1 kus

Kroužek k snadnému uvolnění korunky 1¼“
pro vrtací korunky 
1 kus

Odsávání prachu
1¼“ vnitřní - 1¼“ vnější

Tlaková nádoba na vodu:

5 l plastová
vč. 4,0 m hadice
s přípojkou Gardena

10 l kovová
vč. 3,5 m hadice
s přípojkou Gardena

Váš prodejce:Importér pro Českou republiku
Lorex s.r.o.
Fialková 860
330 27 Vejprnice

tel: +420 602 142 965 - technická podpora, obchod
tel: +420 733 754 888 - fakturace, účetnictví 

lorex@email.cz      
www.eibenstocknaradi.cz

Změny, tiskové chyby a omyly jsou vyhrazeny.
Všechny ceny jsou bez DPH.

Indikátor průtoku
rotující oběžné kolo ukazuje průtok vody

JÁDROVÉ
VRTÁNÍ

Brusný kámen
200 x 100 x 50 mm

Brusná deska
320 x 320 x 55 mm

Upevňovací sada na zdivo
s hmoždinkami do zdiva M12, Ø 20 mm
rychloupínací šroub s
maticí a podložkou,
křídlová matice, podložka

Upevňovací sada na beton/kámen
rychloupínací šroub, 
křídlová matice, podložka, 
10 zarážecích hmoždinek M12, Ø 16 mm
1 nástroj pro usazování hmoždinek

Rychloupínací šroub
s křídlovou maticí,
podložka
1 zarážecí hmoždinka M 12, Ø 16 mm

Kolečka
pro BST 182 V/S, BST 250

Rychloupínací sloupek
1,7-3 m zdvih

Prodloužení vrtací korunky 1¼“
pro vrtací korunky od Ø 51 mm

Ø 47 mm 200 mm
Ø 47 mm 300 mm
Ø 47 mm 400 mm
Ø 47 mm 500 mm

Přísavná deska 
pro KBS 250

Podtlakový set 
pro BST 182 V/S, BST 352 V

Vakuové čerpadlo VP 03
čerpací výkon: 25 l/min,
max. Ø korunky: 150 mm, 
max. vakuum: 850 mbar

Vakuové čerpadlo VP04
Čerpací výkon: 100 l/min.,
max. vakuum: 900 mbar

Přísavná deska
pro BST 250, 300, PLB 450

Sběrací kroužek 
vody

Sběrací kroužek 
vody KBS 250

Gumové těsnění
pro sběrací kroužek 
vody Průmyslový vysavač



PPowerLineowerLine

Příkon 2.300 W
Napětí 230 V ~

Jmenovité otáčky 0-520/0-1.200/
0-2.500 min-1

Volnoběžné otáčky 0-1000/0-2.200/ 
0-4.400 min-1

Průměr korunky 12 - 182 mm
Uchycení nástroje G½“ i + 1¼“ a
Výška stojanu 995 mm
Zdvih 700 mm
Hmotnost 21,5 kg 

Objednací číslo 03E34000

3 182
Ø

202
Ø

Příkon 2.200 W
Napětí 230 V ~

Jmenovité otáčky 0-510/0-1.150/
0-2.500 min-1

Max. průměr korunky 202 mm
Uchycení nástroje G½“ i + 1¼“ a
Výška stojanu 995 mm
Zdvih 700 mm
Hmotnost 20,7 kg 

Objednací číslo 03E35000

3 162
Ø

202
Ø

Příkon 2.500 W
Napětí 230 V ~
Volnoběžné otáčky 675 min-1

Max. průměr korunky 202 mm
Uchycení nástroje G½“ i + 1¼ a
Výška stojanu 790 mm
Zdvih 550 mm
Hmotnost 15,5 kg

Objednací číslo 0B33R000

1 202
Ø

DOPORUČENÁ CENA

51 490 KČ
cena bez DPH

DOPORUČENÁ CENA

25 500 KČ
cena bez DPH

- Cenově výhodná základní třída
- Výkonný, silný motor
- Pohon a stojan (vyměnitelný ozubený pás)
 pevná jednotka
- 1-stupňová převodovka s olejovou lázní pro
 optimální mazání
- Kombinované vřeteno z nerezové oceli pro
 uchycení korunek R½“ a 1¼“
- Integrovaný přívod vody
- Spínač stroje s vypínáním při přetížení
- Signalizace opotřebení uhlíků

DB 201 kompaktní a robustní vrtácí jednotka PLE 182 set pro vrtání z ruky nebo ze stojanu
(jádrová vrtačka PLD 182.1 NT + stojan BST 182 V/S)

DBE 162 pro vrtání z ruky nebo ze stojanu
(jádrová vrtačka ETN 162/3 + stojan BST 182 V/S)

Jádrové vrtací jednotky - další sortiment

Jádrová vrtací jednotka
DBE 182
Objednací číslo  03E34000

Jádrová vrtací jednotka
DBE 352
Objednací číslo  03642000

Jádrová vrtací jednotka
DBE 250 R
Objednací číslo  0352I000

Jádrová vrtací jednotka
PLE 450 B
Objednací číslo  0373B000

Základní třída
DB 201 vrtací jednotka PLE 182 vrtací jednotka

Všestranné zařízení s extra výkonem

Kompaktní jednotka pro vrtání  do Ø 202 mm

Všestranné zařízení

Rozmanité kombinace pro vrtání do Ø 202 mm

- ETN 162 je možné použít pro vrtání z ruky nebo
se stojanem
- Odsávání pro bezprašné použití za sucha
- Integrovaná vodováha na stroji a přídavné
rukojeti, také na suportu, měrce a ukazateli
středu vrtaného otvoru na stojanu vrtačky
pro přesnou práci
- Rychloupínací systém pro uchycení motoru do
stojanu bez použití nástrojů
- Stojan je možné plynule naklápět do 45°
- Kompaktní kombi stojan je možno uchytit
hmoždinkou nebo pomocí vakua
(nutno dokoupit podtlakový set)
- Možnost dokoupit kolečka pro snadný
transport (příslušenství)

- Kompaktni, lehký a prostorové ùsporný
- Včetně odsávání pro bezprašné použití za sucha
- Optimalizovaný výkon se speciálním 

nastavením převodovky pro silný postup vrtání
- Robustní celohliníkové pouzdro
- Krátká konstrukce pro práce ve stísněných 

prostorech
- Elektronika - pozvolný rozběh, automatické 

vypnutí při přetížení, ukazatel přetížení
- 3stupňová převodovka s olejovou lázní - 

optimálně sladěný poměr točivého momentu a 
rychlosti pro všechny průměry

- Kombinované vřeteno s integrovaným držákem 
pro středicí tyč - rychlé a přesné vrtání

- Stojan je možné plynule naklápět do 45°

Určené pro použití při nejnáročnějším vrtání do Ø 202 mm

DBE 162 vrtací jednotka

do Ø 202 mmdo Ø 202 mm

DOPORUČENÁ CENA

56 600 KČ
cena bez DPH
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