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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WYDANY PRZEZ 
CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG 

NR  KOMAG/05/MD/ATEX/ST/72

DANE TECHNICZNE:
Typ DD 501 MaxX

Maksymalna wysokość przy podniesionym suwaku 590 mm

Maksymalna wysokość w stanie złożonym 440 mm

Maksymalna głębokość wiercenia 85 mm

Masa zestawu 31 kg

Max. średnica wierconych otworów
12 mm - uchwyt wiertarski

24 mm - tuleja Morse’a nr 2
60 mm – frez trepanacyjny

Prędkość obrotowa 0 – 800 obr./min.

Ciśnienie zasilania 10 - 13 MPa

Chłonność 18 litr/min.

Nominalna siła mocowania magnesu (przy grubości podłoża 25 mm) 500 kg

Wymiary podstawy magnesu 260 mm x 120 mm

Maksymalna dopuszczalna wilgotność 80 %

DANE TECHNICZNE:
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BUDOWA I ZASTOSOWANIE:
Wiertarka DD 501 MaxX ze stojakiem wiertarskim na podstawie, którą stanowi magnes stały o dużej sile mocowania, umożliwia precyzyjne 
wykonywanie otworów w stali, wiertłami stożkowymi do ø 24 i frezami trepanacyjnymi do ø 60. 

Magnes stały zapewnia zamocowanie urządzenia do konstrukcji stalowej o płaskiej powierzchni z siłą gwarantującą poprawność pracy wiertarki. 
Możliwe jest mocowanie w pozycji poziomej jak i w pozycjach nietypowych np. na pionowej konstrukcji. 

Uwaga!!! W przypadku stosowania wiertarki w pozycjach nietypowych konieczne jest dodatkowe 
zabezpieczenie jej łańcuchem bezpieczeństwa ! 

 

Minimalna grubość podłoża stalowego powinna wynosić 25 mm. Należy zastosować współczynnik redukcyjny siły mocowania magnesu dla 
materiałów, na następującym poziomie:

  • staliwo – 0,8

  • stale wysokowęglowe – 0,7

  • żeliwo – 0,45

Przykład zamocowania wiertarki na podłożu pionowym


