
Kernboren:  
max 111 mm

Boordiepte: 
76 mm

Slag:  
230 mm

Snelheid:   
85, 135, 160,  

250  rpm

Vermogen:  
1800 W

Gewicht:  
31 kg

Spiraalboren:
max 47 mm

Spindel:
MC4

PRO-111 is heavy duty boormachine met Morse Conus No. 4.
Deze is ontworpen voor kernboren tot 111 mm en Spiraalboren tot 47 mm diameter.
PRO-111 heeft een mechanische versnellingsbak met 4 versnellingen en is uitgerust met een motorbeveiligingssysteem met 
LED-indicator tegen overbelasting.
De precisie en duurzaamheid worden aanzienlijk verhoogd doordat versnellingsbak en geleide systeem slede uit één stuk zijn 
vervaardigd.
Uniek semiautomatisch geleider systeem (patent aangevraagd) maakt een eenvoudige, snelle en altijd correcte fijn afstelling 
mogelijk zonder enige vakkennis of ervaring.
Vervangbare spie aan het einde van de anker as maakt arbeidsintensief en duur onderhoud overbodig.
PRO-111 is uitgerust met een elektromagnetische basis met een magnetisch veld vorm controlesysteem (MFSC) en een 
magnetische kleefkracht controle module (MPAC), deze detecteert de kleefkracht van de elektromagnetische basis en 
beschermt machine en operator tegen werken op een te dun werkstuk.
De standaard set PRO-111 bevat een MC4-houder met een 19 mm (3/4”) Weldon gereedschap opname die kernboren accepteert 
tot een diameter van 60 mm.
Optioneel MC4 houder met 32 mm (1-1/4”) weldon gereedschap opname voor kernboren met grotere diameters.

PRO-111  HEAVY DUTY MAGNEETBOORMACHINE

MFSC  
Magnetisch Veld 
Vorm Controle 
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FM 37982



PRO-111 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor snelheid (onder belasting) 85/135/160/250 rpm 

Vermogen 1800 Watt

Gewicht 31 kg (66 lbs 14 oz) 

Kernboren max. 111 mm (4-3/8”) 

Spiraalboren max. 111 mm (4-3/8”) 

Verzinken max. 63 mm (2-1/2”) 

Tappen tot  Max. M30 (tap gereedschap voorgeschreven) 

Slag 230 mm (9-1/16”) 

Boordiepte max. 76 mm (3”) 

Voltage 1~ 110–120 V, 50–60 Hz 
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Overbelasting beveiliging Ja

Overbelasting beveiliging met LED 
indicator Ja

Semi automatisch geleider systeem Ja

(MPAC) Magnetisch Kleef Kracht Controle Ja

(MFSC) Magnetisch Veld Vorm  Field Controle Ja

Magnetisch kleefkracht 2243 kgf (22000 N) /25 mm, Ra=1,25/

Afmeting magnetische Basis 120 x 240 x 63 (mm) 
4-5/16 x 8-11/16 x 2-3/16 (“) 

Werkstuk dikte min. 10 mm (3/8”) 

Spindel MC4

Gereedschap houder 19 mm (3/4”) of 32 mm (1-1/4”) Weldon

Product Code 220–240 V, 50–60 Hz   WRT-0401-10-20-00-0

Product Code 110–120 V, 50–60 Hz   WRT-0401-10-10-00-0

Standaard set:
• Magneet boormachine 
• Beschermkoffer
• MC4  Opname met 19 mm Boring - continu koeling door de spindel
• Veiligheids schild / beschermplaat
• Koelvloeistof reservoir
• Veiligheidsketting met Karabijnhaak en uitdrijfspie
• Handleiding
• Standaard gewicht van de set – 38,2 kg (82 lbs 6 oz) 

Geselecteerde extra accessoires:
• UCW-0191-02-00-00-0   Opname AMT4-U32/4-3 continu koeling door de spindel 
• PDS-0111-03-00-01-0  DMP0501 Buis bevestigings hulpstuk
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PRO-111 versnellingsbak:
• MC4 Spindel
• Hoog Koppel tot 178N
• 4 mechanische versnellingen
• koeling door de spindel

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Uw lokale dealer


