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  בלום-מפרט למכונת קידוחים ופרזול מדגם מיניפרס: דוןהנ
 
 , מגירות מתכת, חורים לנושא מדף, מחברי ארון, תושבות, צירים:  שתילה של/מכונה לקידוח    ■

 .יםחזיתות למגירות וקידוחים כלליים בהתאם לצרכ      
 .פזי- מנוע חשמלי תלת   ■
  מהיריות עבודה  ואפשרות לויסות כל מהירות    2י בוכנה פנאומטית בעלת " ירידה ועליה ע   ■

 ירידה מהירה עד לגובה הקידוח)  א
 ירידה איטית במהלך הקידוח ) ב
 .י לחצן ההפעלה"כמו כן שליטה על ירידת המכונה ע 

 ). אטמוספרות5-8(להתאמה ללחץ תקין של עבודה , כונה  שעון ויסות לחץ אויר בתוך המ   ■
 . זרועות פנאומטיות לתפיסת העץ בעת קידוח   ■
 מתאם אוקולון מיוחד בין המנוע לגיר המכונה להגנה על הגיר משבירה כתוצאה מביצוע פעולת    ■

 .קידוח לא נכונה 
      להוספת תצוגת מידת קידוח על אפשרות, כיוון מרחק קידוח מדויק ומהיר בעזרת ידית גלגל     ■

 .גבי הידית      
  מאפשר מעבר מהיר בין מידה למידה ללא צורך ,  סטופרים תלויים לקביעת מידות על סרגלי אורך   ■

 .בהזזת הסטופרים בצורה ידנית       
  רים בודדים לסימון ידני לצורך קידוח מהיר של חו,  מיוחד לסימון מרכז קידוח של המכונה סטופר    ■

 .במידות מיוחדות      
 . שבלונה להתאמה מהירה של עומק הקידוח בעוביים שונים של עץ   ■
 .צינור אויר בראש המכונה לניקוי אוטומטי של חור הקידוח לאפשר שתילה מידית של הפרזול    ■
 גיר המכונה מסתובב על ציר למעבר נוח ומהיר של מצבי קידוח ושתילה שונים ללא שינוי במרכז    ■

 .הקידוח של המכונה 
 .ניתן להוסיף למכונה ראשי קידוח בהרכבה ופרוק מהירים    ■

 לראש פין קפיצי בצדדים להמשך רצף קידוח מדויק ללא צורך בשימוש.  קידוחים7ראש ) 1 
 בסטופרים     

 . קידוחים לקידוח חורים למסילות וחורים לחזיתות מגירה כולל מיקום גלריה גבוה8ראש ) 2      
 .ההנגרייהרכבת המכונה והדרכת העובדים המוסמכים בהתאם לצרכי     ■
 .מחזיקה מלאי חלקים קבוע במחסן" בלורן"' כאשר חב, שנת האחריותהתחייבות לספק חלפים במשך     ■
 
 

 .ם בכל פנייה או בקשהאשמח לעמוד לרשותכ
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