
PRO-36 MÁQUINA DE FURAÇÃO COMPACTA

È a máquina mais compacta concebida pela Promotech, e uma das unidades mais pequenas do mundo.
Características superiores da PRO-36 são: 
• Peso ultra-leve
• caixa redutora e sistema de deslizamento feitos num só bloco
• motor e caixa redutora concebidos para uso intenso
• Máquina de fácil manutenção
• sistema de guiamento não necessita de manutenção

PRO-36 está equipado com a última geração de base electromagnética com sistema de controlo de forma de campo magnético (CFCM), 
módulo de controlo de aderência da potência magnética (CPAM), detecta a força adesiva da base electromagnética e protege tanto a máquina 
como o operador de trabalhar em peças demasiado finas. 

Broca anelar
máximo 36 mm

Profundidade  
de corte 51 mm

Curso 
de 70 mm

Velocidade
350 rpm

Potência 
1020 W

Peso 
10 kg

Broca simples
max 12 mm (1/2”) 
com haste Weldon 

19mm (3/4’’)

Configuração 
compacta

CFCM 
Controlo da Forma 

do Campo 
Magnético

CPAM 
Controlo 

de potência da 
aderência 
magnética 

Barras 
guia duplas

FM 37982



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PRO-36

Velocidade do motor (em carga) 350 rpm

Energia 1020 W

Peso 10 kg

Capacidade máxima de corte 36 mm (1 7/16")

Capacidade máxima de furação 12 mm (1/2")

Max a rebaixar 40 mm (1 9/16")

Stroke 70 mm (2 3/4")

Profundidade máxima de corte 51 mm (2")

Voltagem 1~ 220-240 V, 50-60 Hz  
1~ 110-120 V, 50-60 Hz

CPAM (Controlo de potência de aderência magnética) sim

CFCM (Controlo da forma do campo magnético) sim

Força magnética de aderência numa  
(espessura de 25 mm com rugosidade Ra = 1,25) 917 kgf (9000 N)

Dimensões da base magnética 80 x 161 x 36,5 [mm]  
3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 ["]

Espessura minima da peça 6 mm (1/4")

Porta-ferramentas Weldon de 19 mm (3/4")

Código do produto 230V/50Hz WRT-0440-10-20-20-00-4

Código do produto 115V/60Hz WRT-0440-10-10-00-4

Constituição do conjunto para envio:
• Furadora de Base Magnética 
• Caixa Plástica
• Escudo/Proteção para a Limalha
• Garrafa para liquido refrigerante
• Corrente de segurança com fecho de pressão
• Chave Allen hex s=4
• Manual do operador
• Peso de envio - 16,7 kg (36 lbs)

Acessórios adicionais seleccionados:
• UKL-0440-16-00-00-0  Deposito de refrigeração 2 lt
• PDS-0587-10-00-00-0  Base de vácuo
• ZSP-0587-11-00-00-0  Ejector para ar comprimido
• PDS-0110-03-00-01-0 DMP 251 Base de fixação para tubagem
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Base de vácuo

DMP 251 Base de fixação 
para tubagem

Deposito de 
refrigeração 2 lt

Ejector para ar comprimido

Máximo
Ø 12 mm

(1/2”)

Máximo
Ø 40 mm
(1 9/16”)

Máximo
Ø 36 mm
(1 7/16”)

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

O seu distribuidor local:


