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Nowa akumulatorowa wiertarka do szyn Cembre LD-16B
łączy w sobie niezawodną
przekładnię mechaniczną
sprawdzoną w starszych
modelach oraz nowe źródło
napędu w postaci silnika
elektrycznego chłodzonego
powietrzem. Wiertarka została wyposażona w innowacyjny system wsparcia
wiercenia, który ma za
zadanie pomóc operatorowi
w wywieraniu optymalnego
nacisku na dźwignię posuwu
wrzeciona. Jego głównym
zadaniem jest zminimalizowanie zużycia energii podczas wiercenia oraz wydłużenie żywotności narzędzia skrawającego.
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Czas przygotowania wiertarki do pracy został
znacząco skrócony dzięki
zastosowaniu
systemu
szybkiego montażu frezów oraz dwustronnych
szablonów pozwalających
na wiercenie w dwóch
rożnych rodzajach szyn.
Dwie diody LED zapewniają precyzyjne oświetlenie
obszaru
roboczego co gwarantuje
bezpieczeństwo podczas
pracy nocą oraz w tunelach.
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Nie wymaga do pracy paliwa i prądu
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Brak spalin

3

Niski poziom hałasu

4

Niski poziom czynników szkodliwych

gwarancja bezpieczeństwa pracy

idealna do pracy w tunelach oraz zamkniętych pomieszczeniach
możliwość pracy na terenach miejskich
duży komfort pracy dla operatora

 Nie wymaga do pracy paliwa i prądu: zasilanie zapewnia akumulator 36V 6.2 Ah
2 Brak spalin: możliwość pracy w tunelach i w zamkniętych pomieszczeniach
3 Niski poziom hałasu: możliwość pracy nocą na terenach miejskich
4 Niski poziom szkodliwych czynników: większy komfort pracy operatora
5 Optymalizacja pracy: dioda LED wskazującą idealny poziom nacisku
6 Oświetlenie LED: ułatwia pozycjonowanie wiertarki oraz pracę w nocy
7 Zintegrowany akumulator: minimalne wymiary i waga
8 Blokada włącznika: zapobiega przypadkowemu włączeniu
9 Automatyczny system mocowania frezów: pozwala na szybką wymianę frezów
 Ekspresowe ładowanie akumulatorów: 45 min
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FUNKCJE DODATKOWE

• Alarmy bezpieczeństwa w postaci migającej
diody LED wskazują m.in.: niski poziom
naładowania akumulatora lub jego rozładowanie, złe zamocowanie akumulatora,
przegrzanie silnika lub akumulatora
• Uchwyt Weldon z opcją szybkiego
mocowania frezów
• Specjalnie zaprojektowana obudowa
silnika wiertarki zapewnia zoptymalizowane chłodzenie
• Wielofunkcyjny przycisk ON-OFF z blokadą bezpieczeństwa oraz możliwością
pozycjonowania wrzeciona wiertarki

SYSTEM WSPARCIA WIERCENIA
W POSTACI DIODY WSKAZUJĄCEJ
OPTYMALNĄ SIŁĘ NACISKU
NIEWYSTARCZAJĄCY
Nacisk zbyt mały
OPTYMALNY Idealny
nacisk wrzeciona
ZA DUŻY
Za duży nacisk na
wrzeciono

ALARMY
Przegrzanie akumulatora
Niski poziom akumulatora
Silnik przegrzany
Zablokowane wrzeciono
Przekroczenie max poziomu
poboru prądu przez silnik
Błąd akumulatora
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Mocowanie frezów
przy pomocy systemu szybkomocującego
trzpień systemu szybkomocujacego

Wrzeciono wiertarki jest
fabrycznie przygotowane
do pracy z frezami Cembre z
uchwytem szybkomocującym.
Aby używać frezów lub
wierteł ze standardowym
uchwytem Weldon’a należy
jedynie wykręcić trzpień
systemu szybkomocującego
z wrzeciona wiertarki.
Płaska
powierzchnia uchwytu

zablokowany

Mocowanie frezów
przy pomocy uchwytu Weldon

Umieść frez we wrzecionie tak
aby płaska powierzchnia
uchwytu była położona równolegle do trzpienia. Następnie obróć frez zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazówek
zegara.

Frez zostanie zablokowany
bez potrzeby dokręcania
śrub mocujących. W celu demontażu freza należy obrócić
go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara i
wysunąć z wrzeciona.

śruby mocujące

Obrócić wrzeciono tak aby
uzyskać dostęp do trzpienia.
Następnie wykręcić go używając klucza ampulowego.

powierzchnie
mocujące

Używając funkcji pozycjonowania wrzeciona ustawić je
tak aby uzyskać łatwy dostęp
do śrub mocujących. Następnie usunąć akumulator z
urządzenia.

Abyzabezpieczyć trzpień należy go
wkręcić w dedykowany otwór na
uchwycie.

www.transtools.pl

info@transtools.pl

Poluzować śruby mocujące.
Wsunąć frez we wrzeciono
tak aby powierzchnie mocujące znalazły się w położeniu
prostopadłym do śrub mocujących. Zablokować frez
poprzez dokręcenie śrub mocujących.

Montaż dwustronnego szablonu
W przeciwieństwie do standardowych szablonów szablon KPAF jest wyposażony
w podwójne profile, które
umożliwiają wiercenie w
dwóch różnych rodzajach
szyn za pomocą zmiany ich
położenia.

Ustawić oba profile w pozycji
odpowiadającej rodzajowi
szyny w której zamierzamy
wiercić. Profile należy zamontować na powierzchniach
bocznych
płyty
czołowej, upewniając się,
że trzpienie pozycjonujące
pasują do otworów w szablonach.

Zabezpieczyć oba profile
używając śrub motylkowych
oraz podkładek dostarczonych razem z wiertarką.

Profile pozwalają na wiercenie
w osiach poziomych dwóch
różnych rodzajów szyn.

Oś wiercenia

Oznaczenia na obu profilach
powinny znajdować się po
stronie dźwigni posuwu wrzeciona.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Zakres wiercenia:
- Ø 7÷13 mm (używając wierteł PE Cembre)
- Ø 13÷33 mm (używając frezów CY Cembre)
• Max grubość szyjki szyny: 50 mm
• Obroty bez obciążenia: 260 rpm
• Waga:
- wiertarka: 14,4 kg
- z akumulatorem i uchwytem DBG-F2: 18,7 kg
• Wymiary dł. x szer. x wys. : 489 x 261 x 485
• Akumulator 36V-6,2 Ah Li-Ion wyposażony we
wskaźnik naładowania

Wyposażenie:
• Narzędzia do obsługi bieżącej
• Akumulatory CB 3662L, 36 V - 6,2 Ah Li-Ion - 2 szt.
• Ładowarka ASC ULTRA EU 27265000 (zasilanie
220-240 V / 50-60 Hz; napięcie ładowania 14,4-36 V
DC / 6,5 A max.)
• Torba do transportu akumulatorów i ładowarki

Plastikowa skrzynia z kółkami
i uchwytem do transportu i
przechowywania wiertarki oraz
akcesoriów. Dostępna jako
wyposażenie dodatkowe.

Nowy akumulator CB 3662L 36 V - 6,2 Ah Li-Ion o dużej
pojemności:
• Akumulatory wyposażone są we wskaźnik LED pokazujący poziom
naładowania akumulatora po naciśnięciu przycisku
• Zapewnia 100 % wydajności przy temperaturze od -15 do +50°C
• Elektroniczna kontrola poszczególnych ogniw zapobiegająca
rozładowaniu lub przeładowaniu
• Ładowarka chłodzona powietrzem skracająca czas
ładowania oraz wydłużająca żywotność akumulatora
• Czas ładowania (45 min) - używając ładowarki ASC ULTRA
• Wyłącznik czasowy optymalizujący zużycie energii
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Autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski

