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 Важельний перемикач

Шпіндель  

Подовжена бокова рукоятка 
Надійний та потужний двигун, обладнаний 
системою плавного пуску та захисту від 
перевантаження 

■  Приладдя для сухого свердління (додатково)

Вакуумний перехідник 

Вакуумний перехідник 

   
Вакуумний перехідник 0299-0021-00000-001

Код   

Вакуумний шланг

■  Приладдя для свердління з подачей води (додатково)

Перехідник для 
підводу води

Перехідник для підводу води    0299-0020-00000-001
 Код   Швидкоз'ємне 

з'єднання шлангу

Перехідник для підводу води 

Вакуумний перехідник із байонетним з'єднанням для шлангу для збору пилу через шпіндель.

ДРИЛЬ ДЛЯ СУХОГО СВЕРДЛІННЯ ТА З ПОДАЧЕЮ ВОДИ

 швидко та просто змінює режими для виконання необхідної роботи. Завдяки функції плавного пуску свердління

      2-х швидкісний редуктор     Регулятор ударної дії    
              із  запобіжною муфтою  

 необхідно  здійснити  свердління  бетону  з  подачею  води  або  сухе  свердління  кірпічної  кладки,  то  ця  машина
Ручна дриль DM80N – універсальна та корисна машина, зручна в експлуатації  завдяки  невеликій вазі  3.8кг. Якщо

 здійснюється  зручніше.  2-х  швидкісний  редуктор  та  регулятору  швидкості дозволяє використовувати різні
 розміри  коронок  та  матеріали.  Для  безпечної  роботи  дриль  обладнаний  механічною запобіжною муфтою.
 Конструкція двигуна включає систему плавного пуску та захисту від перевантаження.    

Свердління 
з ударом 

Стандартне                                                      Регулювання швидкості 
свердління                                                         

Перехідник для підводу води із краном та швидкоз'ємним з'єднанням 

354,00 y.e.
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■  Швидкоз'ємний перехідник (додатково)

Центруюче свердло

Швидкоз'ємний перехідник

Внутр. різьба1/2" x Внутр. різьба 1/2"  

Швидкоз'ємний перехідник                          Код

Внутр. різьба M18*P2.5 / Зовн. різьба M18*P2.5  0299-0064-00000-003
     0299-0064-00000-004

Внутр. різьба  M16*P2.0 / Зовн. різьба M16*P2.0 0299-0064-00000-001

Подовженний шпіндель для свердління у важкодоступних місцях, а також при використанні  короткої бурової коронки. 

 Високоточна обробка для забезпечення співвісності.centricity.                                                       
                                                                 Різьба                                                                       Код       

                                                                 Внутр. M18*P2.5 & Зовн. M16*P2.0   302-04311-903-001
              Довжина 320мм

Цей елемент кріпиться до стіни за допомогою сили вакуумного всмоктування промислового пилососу і  
забезпечує ефективний збір пилу та води безпосередньо з місця свердління. Широкий ряд кілець доступний  для 
коронок різного розміру.  

Набір кілець Набір кілець

Набір кілець (D45)                                303-02034-004-003
Набір кілець (D55)                          303-02034-004-004
Набір кілець (D65)                          303-02034-004-005
Набір кілець(D75)                           303-02034-004-006

Набір кілець (D110)                         303-02034-004-001
Набір кілець (D130)                           303-02034-004-002

 Модель            DM80N
 Вхідна потужність
 

■  Шпіндель-подовжувач  (додатково) 

Швидкоз'ємний перехідник для легкої 
заміни алмазної коронки та свердла 
безвикористання інструменту.

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
* Ключ M19/21
* Бокова рукоятка
* Прилад PRCD (тільки для 
машин з подачею води)

■  Вакуумна насадка для збору води та пилу  (додатково)

Вакуумна насадка
(великий розмір)
Вакуумна  насадка 

(малий розмір)
                                                                Код  
Вакуумний набір 
(малий розмір )                                   0299-0113-00000-002
Вакуумна насадка 
(малий розмір)                                    303-02025-004-002 

Код   
Вакуумний набір 
(великий розмір)                                 0299-0113-00000-001
Вакуумна насадка 
(великий розмір)                                303-02025-004-001

              1200 Вт  
Напруга              220В~ 50 Гц

              43мм Діаметр шийки дрилі   
 Вага нетто     3.8 кг

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ  
* Перехідник для підводу води із  
краном та байонетним з'єднувачем
* Вакуумний перехідник для збору 
пилу із байонетним з'єднувачем 
* Вакуумна насадка 
* Шпіндель-подовжувач  
* Швидкоз'ємний перехідник 

 Перемикач ударної дії                                      в наявності  
Плавний пуск, захист від перевантаження      в наявності  
Механічна запобіжна муфта                         в наявності

 Швидкість холостого ходу 1                           500~1700 об/хв
 Швидкість холостого ходу 2                  700~2500 об/хв
 Діам.  свердління (кірпічна кладка)               160 мм  
 Діам.  свердління (бетон)       80 мм 
 Шріндель              M16 (уточнювати при  замовленні)  
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■ 

■ 

Шпіндель

Циліндричний 
спиртовий рівень

Кнопка блокування

Важельний перемикач

Одношвидкісний редуктор із 
запобіжною муфтою

Циліндричний спиртовий рівень

Кнопка блокування

Бокова рукоятка 360 град.

Комплект для підводу 
води (додатково)

Комплект для підводу 
води (додатково

ДРИЛЬ ДЛЯ СУХОГО СВЕРДЛІННЯ ТА З ПОДАЧЕЮ ВОДИ
Ручні  дрилі  DM51D  та  DM51P  -  корисні  та  ефективні  одношвидкісні  машини.  Ці  моделі  обладнані  новим

 перевантаження.  Завдяки  цьому  оператор  може  працювати  з  максимальною  ефективністю.  Оснащення
 одношвидкісного редуктора запобіжною фрикційною муфтою збільшує рівень безпеки. Є ряд ключових опцій,

 високопотужним  двигуном на 1.8  кВт,  конструкція  якого  включає плавний пуск  та  надійну  систему захисту  від

Модель із пістолетною рукояткою (DM51P)

 Модель із D-образною рукояткою (DM51D)

Циліндричний спиртовий рівень

Бокова рукоятка 360 град.

Одношвидкісний редуктор 
із запобіжною муфтою

Шпіндель                                    

Важельний перемикач

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ
* Бокова рукоятка

 додатково при необхідності.
■     До  машин  пропонується  цирокий  ряд  різних  за  розмірами  шпінделей.

Перемикач ударної 
дії (додатково)

збільшує   строк    служби   алмазних   сегментів,  підтримуючи  їх  завжди  гострими.   Примітка:  цю   функцію  не  
можна  використовувати  із  алмазними  коронками для  свердління  із  подачею води.  При необхідноті  ці  моделі  
можуть  бути  замовлені  без  перемикача ударної дії. 
■  Для  свердління із  подачею  води  є  спеціальний  комплект  для  підводу  води.  Цей комплект замовлюється

Перемикач ударної 
дії (додатково)

 які роблять цю нову серію придатною до виконання різних завдань, заснованих на його конфігурація:  
■    При сухому свердлінні ефективність  роботи  забезпечується  завдяки  перемикачу "м'якого удару",  який  

Модель          DM51P    DM51D
Вхідна потужність        1800 Вт
Напруга         220В ~ 50Гц
Швидк. холост. ходу/ під навантаж. 3600 / 2160 об/хв
Сила удару       56,000 уд/хв
Шпіндель                                          1/2" BSP 
Діаметр свердління                           80 мм  
Розміри                               390 x 90 x 280                                    450 x 90 x 210
Діаметр шийки горловини         60 мм  
 Вага нетто         4.6 кг                                                 4.6 кг

497,00 y.e.

497,00 y.e.



85

■ 

  3600 

ДРИЛЬ ДЛЯ СУХОГО СВЕРДЛІННЯ ТА З ПОДАЧЕЮ ВОДИ
Ручні  дрилі  DM52D  та  DM52P -  корисні  та  ефективні  2-х швидкісні машини,обладнан новим високопотужним
двигуном на 1.8  кВт,   конструкція  якого  ключає плавний  пуск, контроль  температурного  режиму,  та  надійну
систему  захисту  від  перевантаження,  що  дозволяє  працювати  з  максимальною  ефективністю.  

■ Модель із пістолетною рукояткою (DM52P)

Модель із D-образною рукояткою (DM52D)

DM52P,52D 
режим подачі 
води (додатково)

DM52P,52D
режим забору 
пилу (додатково)

Шпіндель

  редуктор із         
  запобіжною        
  муфтою

Кнопка 
блокування
Важельний 
перемикач

Циліндричний 
спиртовий 
рівень

Кнопка пуску Циліндричний спиртовий рівень

Кнопка пуску Циліндричний спиртовий рівень

Шпіндель

Бокова рукоятка 360 град.

  Двошвидкісний  
Бокова рукоятка 360 град.

Двошвидкісний редуктор
із запобіжною муфтою 

Безударний  
режим 
(позиція ВИКЛ
 

Ударний 
режим 
(позиція ВКЛ)  

Модель     DM52P                                DM52D
Вхідна 

/   

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ 
* Набір для підводу води 
* Регулятор ударної дії
* Регулятор ударного режиму 

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ  
* Бокова рукоятка

Оснащення двошвидкісного редуктора запобіжною фрикційною муфтою збільшує рівень безпеки.  Є ряд 
ключових  опцій,  які  роблять  цю  нову  серію  придатною  до  виконання  різних  завдань,  заснованих  на  його 
конфігурація:  
■   При сухому свердлінні  ефективність роботи забезпечується   завдяки   перемикачу "м'якого удару",   який
 збільшує строк служби алмазних сегментів, підтримуючи  їх  завжди  гострими.   Примітка:  цю   функцію  не
можна  використовувати  із  алмазними  коронками  для  свердління  із  подачею  води.   При  необхідноті  ці 
моделі  можуть  бути  замовлені  без  перемикача ударної дії.   
■   Шпіндельний порт, який трансформується, дозволяє швидко виставляти необхідний режим підводу води 
або  забору  пилу.  Перехідник  для  підводу  води  та  головка  вакуумного  перехідника  просто  кріпиться  до 
порта за допомогою байонетного з'єднання. Перехідні головки замовлюються додатково при необхідності.   
■    До  машин  пропонується  цирокий  ряд  різних  за  розмірами  шпінделей. 

Набір для 
подачі води

Вакуумний 
перехідник

Перемикач ударної 
дії (додатково)

DM52P,52D   
Перемикач ударної дії

Перемикач ударної
 дії (додатково)

потужність                1800 Вт
Напруга    220В~ 50Гц 
Швидкість холост. ходу                Швидкість 1  1800 / 1080 об/хв
/ під навантаженням               Швидкість 2 2160об/хв
Сила удару                             Швидкість 1      29,000 уд/хв
     Швидкість 2  56,000 уд/хв
Шпіндель        Зовн.1-1/4-7UNC x Внутр.1/2"BSP 
 Глибина свердління                  120 мм
Розміри                                                                   450 x 105 x 280                   505 x 105 x 210
Діаметр шийки  ни                                               60 мм 
Вага нетто    5.2 кг                                   5.2 кг

606,00 y.e.
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ДРИЛІ-МОТОРИ АЛМАЗНОГО СВЕРДЛІННЯ 

 охолодження  та  збільшення  строку  слуюжби,  перемикачем  релейного  типу  для  запобігання  випадкового

 забезпечують надійний електронний контроль мотору. 4-хшвидкісний редуктор у масляній ванні обладнаний
 механічною  запобіжною  муфтою,  шпіндель  укопмлектований  спеціальним  фланцем  від  заклинювання.
 Призначена для професіонального використання.

 запуску. Плавний пуск, захист від перевантаження та перегріву, а також імпульсна система попередження,

Модель                   DM14 

Клас захисту                           Клас 1 із PRCD  

Міцний 4-хшвідкісний 
редуктор із масляною 
ванною та механічною 
запобіжною муфтою

Високопотужний мотор на 3500Вт із 
алюмінієвим корпусом для кращого 
охолодження та зносостійкості

Задня 
рукоятка

Вдосконалена  електронна  система  захисту 
мотору,  яка  включає  плавний  пуск,  контроль 
температурного  режиму  та  напруження . 
Імпульсна  система  попереджує  оператора 
про  те,  що  мотор  знаходиться  в  зоні  ризику 
щодо перевантаження. 

Кріпиться до стійки
(Див. стор. 91)

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ   
* Комплект для підводу води

* Прилад PRCD

Фланець від заклинювання 
коронки на шпінделі

Вмонтований
індикатор

Швидкоз'ємний перехідник для підводу води

для тривалої професіальної  експлуатації, а  також надійного  та  високоефективного  використання,  завдяки
 потужному  однофазному   мотору.   Моделі   обладнані   металевою  конструкцією  мотору  для   кращого

Дрилі-мотори  DM14  та DM10 -  найновіші  моделі  преміум лінії  машин алмазного свердління,  розроблені

   
Плавний пуск та захист від перевантаження - в наявності
Вага                                  12.3 кг      

  
Вхідна потужність                                3500 Вт
Напруга                                    220В~ 50Гц                        
Швидкість холост. ходу                      385 / 530 / 975 / 1340 об/хв  
Швидкість під навантаженням           225 / 300 / 565 / 780 об/хв   
Діам. свердління                         450 мм    
Розміри                                550 x 155 x 210    
Тип редукторного мастила                90W     
Об'єм редуктора                          500 мл     
Шпіндель                          Зовн. 1-1/4" UNC, Внутр. 1/2" BSP    

1284,00 y.e.
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Високопотужний мотор на 2200Вт із 
алюмінієвим корпусом для кращого 
охолодження та зносостійкості

Задня рукоятка

Вдосконалена  електронна  система  захисту 
мотору,  яка  включає  плавний  пуск,  контроль 
температурного  режиму  та  напруження. 
Імпульсна  система  попереджує  оператора 
про  те,  що  мотор  знаходиться  в  зоні  ризику 
щодо перевантаження. 

Кріпиться до стійки 
(Див. стор. 91)

СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ   
* Комплект для підводу води

* Прилад PRCD

Фланець від заклинювання
 коронки на шпінделі

3-хшвідкісний редукторіз 
масляною ванною та 
механічною запобіжною 
муфтою

Вмонтований
індикатор 

Швидкоз'ємний перехідник

Модель      DM10
Напруга/потужність                              220В/ 2200 Вт
Швидкість холост. ходу        450 / 810 / 1300
Швидкість під навантаженням     270 / 480 / 780
Діам. свердління                            350 мм
Розміри                  550 x 155 x 210 
Тип редукторного мастила               90W
Об'єм редуктора            500 мл
Шпіндель              Зовн. 1-1/4” UNC , Внутр. 1/2” BSP 
Клас захисту                   Клас1 із PRCD
Вага                     11.5 кг

1351,00 y.e.
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0~450

СТІЙКИ ДЛЯ ДРИЛЕЙ АЛМАЗНОГО СВЕРДЛІННЯ

Колонна

Затискний гвинт

Регулюючий  гвинт 
вісі роликів  (тільки
лівосторонній)

 Підпора
Направляючий ролик

Центруючі гвинти
 Гвинтовий домкрат
 (додатково)

  Гвинтовий домкрат  (додатково)

 Модель S800mm  Основа

800  мм та  500 мм 

 

 мм  доступні  для  замовлення.  Для  отримання  необхідної  відстані насадки можуть бути розміщені у декілька

Колінчата рукоятка (кріпиться на одну 
сторону або обидві сторони, 
використовується в якості ключа для 
кутового затискного ключа)

Струбцина горловини
(Додатково)

Важіль закріплення каретки

Наша преміум лінія стійок була розроблена для забезпечення потреб операторів у високій надійності шляхом 
побудови  конструкцій,  які  залишаються  стабільними  при  використанні  и  надзвийно  максимальному 
навантаженні крутного моменту. Досконале керування інструментом забезпечується за допомогою  колони із 
кутом нахилу до 45 градусів та сталевої основи на роликах.  Колінчата двустороння рукоятка виконує функції 
гайкового ключа для кріплення та регулювання, що значно полегшує встановлення та настройку інструменту.   
Найбільша  стійка  розрахована  на  коронку  із  максимальним  діаметром  800  мм  (при  використанні 
швидкоз'ємної  насадки),  наступні  розміри  представлені  діаметром  коронки  500  мм  та  250мм  (при 
використанні швидкоз'ємної насадки). В доповнення до стандартного зубчатого приводу 1:1, стійки на 800 мм 
та  500 мм також включають  другий зубчатий привід з редукційною передачею  4:1та  3:1  відповідно,  що значно
 полегшує роботу оператора при свердлінні  великих отворів. Додаткові  швидкоз'ємні плити  для  більш  великих
діаметрів   коронок  для   регулювання  відстані   між   коронкою  та  стійкою  із   розмірами  45,  100,  150 та 200

 гвинт для встановлення ручного свердлильного мотору. 
ярусів. В  доповнення  до стандартної кріпильної плити для стійки на 250 мм  додатково  пропонується затискний

Затискний гвинт каретки

Каретка

версії включають
другий  зубчатий 
привід  із едукційною 
передачею 4:1 та 
3:1 відповідно

1422,00 y.e.

Модель S250mm   Модель S500mm  
860,00 y.e. 1207,00 y.e.

860,00 y.e. 1207,00 y.e.
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Додатково : Гвинтовий домкрат

Конструкція для 
швидкого регулювання 

Вмонтована шкала 

Затискний гвинт

Центруюча система Регулятор нахилу до 45 градусів

Вертикальне регулювання 
шляхом переміщення 
направляючого болта шківу

Регулюючий гвинт
для встановлення                          Кнопка        
 кута нахилу                                   фіксації      

використовуватися у якості гайкового 
ключа для кріплення наступних   
5 позицій 
Немає необхідності у додатковому 
ключі для регулювання лотка , 
струбцини та кута нахилу колоки

Шкала встановлення 
глибини свердління

Додатково: Колеса

   

Кріпильна скоба

ПОДОВЖУВАЛЬНІ ПЛИТИ (ДОДАТКОВО) 

Кріпильна скоба 60  мм для 
кріплення ручної дрилі- мотору

200 мм 150 мм 100 мм 45 мм Стандартна кріпильна плита

                  
Швидкоз'ємна рукоятка може 

Швидкоз'ємна 
кріпильна плита

■  Швидкоз'ємна каретка, яка  застосовується із кріпильною скобою діаметром шийки дрилі 60 мм   

Розміри  Застосування         Діаметр шийки дрилі    
36 x 24 x 96 см  DM160          60 см     
               

       Стійка до DM160  

 

Діаметр без подовжувальної плити (мм)   Ø350              Ø350                             Ø250                           Ø250

Макс. діаметр із подовж. плитою (мм)             Ø800                           Ø 500                            Ø250                           без  

Висота ходу (мм)                                           760                               690                                 660                             615         D

Розміри L x W x H (мм)                    

       S800mm                       S500mm                       S250mm                     DM06100063      

■   Стійка до  DM160

  555 x 275 x 1035          425 x 245 x 1005           390 x 248 x 970          360 x 240 x 960   

                                                                                       

 Модель DM06100063   591,00 y.e.


