Husqvarna DM 280
Tato nová vrtačka od Husqvarny se výjimečně snadno obsluhuje. DM 280 má
ergonomickou rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy
a umístěny tak, aby ještě více zvýšily ergonomii a usnadnily vrtání. DM 280 lze
použít se všemi většími stojany Husqvarna a vrtáky o průměru 50 až 350 mm.
Vrtačka má tři převodové stupně, takže si můžete vybrat optimální rychlost vrtání.

TŘÍSTUPŇOVÁ
PŘEVODOVKA
CHLAZENÁ VODOU

Třístupňová vodou chlazená
třístupňová převodovka zajišťuje
optimální výkon a prodlužuje
servisní intervaly.

KOMPATIBLITA S
DM 280

DM 280 lze je použít na všech
větších stojanech Husqvarna, např.
na modelu DS 50 ATS.

SMART START®

INDIKÁTOR ZATÍŽENÍ

Stisknutím tlačítka SmartStart se
rychlost sníží na polovinu, což
usnadní začátek vrtání.

LED indikátory a pulsní
technologie pomáhají uživateli
vrtat optimální silou a varují před
blížícím se přetížením.

Použití Husqvarna DM 280
n 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.
n Systém Softstart™. Elektronický systém regulace
proudové špičky pro lehčí starty. Plné rychlosti lze
dosáhnout přibližně po třech sekundách po zapnutí.
n 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.

n Při vrtání počátečního otvoru je možné snížit rychlost
vrtání použitím funkce SmartStart®.
n Technologie SoftStart™ – elektronické omezování
proudu. Plné rychlosti se dosahuje přibližně po dvou
sekundách od zahájení vrtání.
n Stroj má rukojeť navrženou pro snazší přepravu a
rychlejší nastavení.
n Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě
více zlepšily ergonomii a usnadnily vrtání.
n Vodní hadici je možné otočit o 180°. Tím se dosahuje
lepší flexibility při nastavování konfigurace.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napětí

230 / 110 V

Výkon, kW

2700 W

Fáze

1

Počet rychlostí

3

Otáčky vřetene při plném zatížení a nízké rychlosti

240/540/930ot./min

Otáčky vřetene při plném zatížení a vysoké rychlosti

350/780/1340ot./min

Jmenovitý výkon, W

1750/1850 W

Jmenovitý proud, A

13/25 A

Otáčky vřetene při volnoběhu, vysoká rychlost, ot/min

440/970/1670 ot./min

Otáčky vřetene při volnoběhu, nízká rychlost, ot/min

300/660/1140 ot./min

Maxim. průměr vrtáku, podstavec

350 mm

Závit vřetene, vnější

1 1/4" UNC

Vodní spojka UNC

G 1 / 4"

Hmotnost, kg

13 kg
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