
Kenmerken en voordelen:
• Zeer krachtige motor met 2 versnellingen

• frezen met TCT- of HSS-kernboren

• strak stabiel ontwerp voor lange levensduur

• innovatieve slimme magneet lichter in gewicht

• Magnetisch veld vorm controle (MFSC) biedt 
maximale kleefkracht op dunne materialen

• Magnetisch Kleefkracht Controle 
(MPAC) detecteert de kleefkracht van de 
elektromagnetische basis en beschermt 
operator en machine tegen werken op een te dun 
werkstuk

• Energie besparende basis (ESB) gebruikt slechts 
50% van zijn vermogen als de motor niet draait

• De motor stopt automatisch wanneer de 
koolborstels versleten zijn (het is noodzakelijk 
de koolborstels te vervangen om de motor 
opnieuw te starten)

• Halfautomatische afstelsysteem

• lichtgewicht ontwerp 

De PRO-72 is een krachtige magneetboormachine met twee snelheden waar mee  met kernboren tot 70 mm (2-3/4”) 
en spiraalboren tot 25 mm (1”) kan worden geboord.
Dankzij de innovatieve slimme lichtgewicht magneet weegt de PRO-72 slechts 18,0 kg (40 lbs).
Het strakke en robuuste ontwerp verlengt de levensduur van het gereedschap en de halfautomatische geleiders  
maken eenvoudige, correcte en snelle  bediening in een paar stappen mogelijk.
De PRO-72 biedt een maximale kleefkracht op dunne materialen dankzij de Magnetic Field Shape Control (MFSC).
Het Magnetic Power Adhesion Control (MPAC) beschermt zowel de gebruiker als de machine tegen werken op te 
dunne werkstukken.
De PRO-72 is ook uitgerust met Energy Saving Base (ESB) die slechts 50% van zijn vermogen gebruikt wanneer de 
motor niet draait.
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PRO-72 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motorsnelheden (onder belasting) 160 rpm (versnelling I)  
390 rpm (versnelling II)

Vermogen 1600 W

Gewicht 18 kg (40 lbs)

Max frees capaciteit 70 mm (2-3/4”)*

Max boor capaciteit 25 mm (1”)

Slag 190 mm (7-1/2”)

Max boor/frees diepte  70 mm (2-3/4")*

Voltage 1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Halfautomatische afstelsysteem ja

(MFSC) Magnetisch Veld Vorm Controle ja

(MPAC) Magnetisch Kleefkracht controle ja

(ESB) Energie Besparende Basis ja

Magnetische klemkracht (oppervlak met een 
dikte van 25 mm en ruwheid Ra = 1,25) 1122 kgf (11 000 N)

Afmetingen magneet voet 92 mm × 180 mm × 54 mm  
3-5/8" x 7" x 2-1/8"

Min. Werkstuk dikte 8 mm (5/16)

Spindel MK3

gereedschap opname 19 mm (3/4”) Weldon

Product Code 220–240 V, 50–60 Hz 
Product Code 110–120 V, 50–60 Hz

WRT-0687-10-20-00-0 
WRT-0687-10-10-00-0
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Standaard geleverd:
• Magneetboormachine
• Beschermkoffer
• Handels (3 stuks)
• MK3-as met 19 mm (3/4”)

Weldon-gereedschapshouder
• veiligheid sjorband
• koelsysteem
• Beschermveer voor koelslang
• MK2 uitdrijfspie
• 5 mm zeskantsleutel met handel
• 4 mm zeskantsleutel
• 2.5 mm zeskantsleutel
• Combinatiesleutel  8 mm
• Handleiding (Engels)

Meer  optionele toebehoren:

* Indien meer dan 60 mm (2-3/8”), gebruik dan een MK3-doorn met 32   mm Weldon-gereedschaphouder 
(UCW-0686-08-00-00-0) en de maximale zaagdiepte is 50 mm (2”)

Afmetingen:

Perslucht koelsysteem  
capaciteit van 2 liter

product code: UKL-0440-16-00-00-0

Buisbevestiging hulpstuk DMP 501 voor buizen 
met diameters  van 150-500 mm (6-20”)
product code: PDS-0111-03-00-01-0

Buisbevestiging hulpstuk  DMP 251 voor buizen 
met een diameter van 80-250 mm (3-10”)
product code: PDS-0110-03-00-01-0

Gereedschapshouder MK3 x 32 mm 
Weldon voor boordiameter van meer dan 
60 mm (2,3”) tot 50 mm (2”) diepte
product code: UCW-0686-08-00-00-0 

Kernboren max 70 mm (2-3/4”) Max frees diepte tot 75 mm (3”)
Max slag tot 190 mm (7-1/2”)

Spiraalboren  max 25 mm (1”)
Lichtgewicht ontwerp van slechts 18 kg (40 lbs)


