Konečně někdo přenesl jádrové
vrtání do éry automatizace

AD 10 se velmi snadno používá.
Obsluha jedním ovladačem
snadno přizpůsobuje rychlost,
směr a výkon.

AD 10 snímá, kdy se vrtačka
používá a automaticky optima
lizuje rychlost posuvu. LED panel
na vrtačkách DM 280 a DM 340
informuje o optimálním vrtacím
výkonu.

Použijte QR kód,
aby jste se dozvěděli
více o AD 10.

Přejete si vrtat produktivněji a vydělat tak více peněz?
Se systémem vrtání bez manuálního ovládání od společnosti
Husqvarna můžete využít svůj pracovní den mnohem efek
tivněji. Místo toho, abyste stáli a ručně posunovali vrták,
se můžete během vrtání připravit na další krok. To výrazně
zvýší vaši produktivitu při vrtání většího počtu otvorů.
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Systém sestává z automatické vrtací posuvné jednotky
AD 10, vrtačky DM 280 nebo DM 340, stojanu DS 450
nebo DS 50 Gyro a vrtáků z řady Diagrip™. Sestava
se velmi snadno přenáší, montuje a používá a vrtá
mimořádně účinně.

■■Jednoduchost.

AD 10 se velmi snadno instaluje a
používá společně se stojany Husqvarna a vrtačkami
DM 280 a DM 340. AD 10 snímá, kdy se vrtačka
používá a automaticky optimalizuje rychlost posuvu.
■■Účinnost. Díky optimální rychlosti a rychlému
zatažení vrtacího jádra je práce velmi účinná. Snadná
montáž a demontáž systému rovněž šetří čas na
přípravu k práci.

■■Ergonomie.

Příznivé pro vaše zdraví! Protože nemusíte
manuálně posunovat vrtačku, nemusíte být během práce
ohnutí v kolenou a mít zkřivená záda.
■■Ziskovost. Se systémem vrtání bez manuálního
ovládání můžete každý pracovní den vytvořit mnohem
více otvorů než s při manuálním posuvu. Optimální
rychlost posuvu také znamená menší opotřebování
vrtáku. Proto je AD 10 investicí, která se vám rychle
vrátí.
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Husqvarna AD 10
Použití
■■K

jádrovému vrtání otvorů s malými až velkými průměry.
pro vrtání otvorů do řady a vrtání hlubokých
otvorů.

Použijte QR kód,
aby jste se dozvěděli
více o AD 10.

■■Ideální

Výhody
■■Bez

nutnosti manuálního zásahu. Obsluha může stát
pohodlně ve vzpřímené poloze, aniž by se musela ohýbat.
■■AD 10 je nejrychlejší systém svého druhu na trhu,
a to jak z hlediska vrtání, tak vytahování vrtáku a jádra
z materiálu.
■■AD 10 optimalizuje práci podle toho, s jakým vrtacím
motorem značky Husqvarna spolupracuje. To zajišťuje
vysokou účinnost a přesnost.
■■Jednotka se snadno montuje a ovládá. Za několik málo
vteřin zůstane pevně pod jakýmkoliv úhlem v dané
poloze na stojanu k vrtání.
■■Obsluha ovládá jedním ovladačem rychlost,
směr a výkon vrtacího motoru a vrtacího stojanu,
na kterém je namontován.
■■Nastavením posunování na zpětný chod obsluha
rychle a snadno vytáhne vrták z otvoru.
■■Má kompaktní rozměry a váží pouze 3,6 kg.
Technické údaje
Hmotnost
Rychlost
S AD 10 je vrtání rychlejší a snazší, takže obsluha může vykonat více práce
za kratší dobu s menší námahou. Tento unikátní automatický vrtací systém
optimalizuje míru posuvu vrtačky a tím zajišťuje vysoce účinný a přesný
provoz. Jedním ovladačem obsluha snadno řídí rychlost, směr a výkon.

3,6 kg
0 – 3,2 m /min v obou směrech

Specifikace produktu
AD 10

966 66 66-01

Dostupné vrtačky a stojany
Vrtačky

Díky rychloupínací destičce se
systém AD 10 snadno montuje
na vrtací stojan DS 450.
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Systém AD 10 lze namontovat
na obě strany stojanu na
vrtání DS 450.

STOJANY NA VRTAČKY

DM 280

DM 340

DS 450

DS 50 GYRO

Průměr vrtáku, max. mm

350

400

450

350

DS 70 GYRO

650

Dráha, max. mm

–

–

700

670

710 / 1190

Hmotnost včetně vozíku, kg

13,0

14,0

24,0

56

83

Více na straně

166

164

174

180

178

161

