
Kernboren: 
45 mm

Boordiepte: 
max 51 mm

Slag:
150 mm

Snelheid:
190 rpm, 290 rpm

Vermogen: 
800 W

Gewicht:  
26.5 kg

Spiraalboren: 
20 mm

PRO-45/2 ATEX PNEUMATISCHE MAGNEETBOORMACHINE

PRO-45/2 ATEX is een kleine draagbare pneumatische boormachine waarmee u gaten met een diameter  
tot 45 mm (1-3/4”) kunt boren

De combinatie van pneumatische aandrijving en permanente magnetische basis elimineert de noodzaak van elektrische 
voeding, waardoor deze machine een ideale oplossing is in gevaarlijke omgevingen, zoals olieboorplatforms, industriële 
fabrieken, olieraffinaderijen, scheepsbouw en petrochemische industrie, waar elektrische gereedschappen om 
veiligheidsredenen verboden zijn.

Kenmerken en voordelen:
• bedoeld voor gebruik in potentieel explosieve 

omgevingen

• geen Electra nodig

• Sterke permanent magnetische basis

• geweldige veiligheids kenmerken

• bescherming tegen starten van de motor wanneer 
de magnetische basis niet is geactiveerd

• 2 versnellingsbak

PRO-45/2 ATEX  
voldoet aan  

ATEX II 2 G / D c IIC T6 / T4 
Standard voor apparatuur die 
wordt gebruikt in gevaarlijke 

omgevingen
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
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Uw lokale dealer
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PRO-45/2 ATEX TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Motor snelheid (onder belasting) 190 rpm (1 versnelling)  
290 rpm (2 versnelling) 

Motor vermogen 800 W

Gewicht 26.5 kg

Kernboren Max. 45 mm (1-3/4") 

Spiraalboren Max. 20 mm (13/16") 

Slag 150 mm (6") 

Boor diepte Max 51 mm (2") 

Gereedschap opname 19 mm (3/4") Weldon 

Persluchtverbruik 1400 l/min (50 CFM) 

Werkdruk 6 bar (87 psi)

Luchtaansluiting CEJN 410 DN 10.4 R 3/8" BSPT  
fitting voor snelle koppeling

Spindel MC2

Minimale werkstuk dikte 10 mm (3/8) 

Vereiste omgevingstemperatuur 0-40° C (32-104° F)

Kleefkracht magnetische basis 765 kgf (7500 N)

Afmeting magnetische basis 80 mm x 80 mm x 143 mm 
(3.15" x 3.15" x 5.63")

Afmetingen totale machine 424 mm x 268 mm x 703 mm
16.7” x 10.5’’ x 27.7”

Product Code WRT-0632-10-00-00-0

Standaard set:
• Pneumatische magneetboormachine

• Beschermkoffer

• toevoer hendels

• MC2 Adapter

• Veiligheids spanband / ketting

• Koelvloeistof systeem

• Beschermveer voor koelvloeistof slang

• Set gereedschappen

• Handleiding

Afmetingen
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