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ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Vrtání s použitím diamantu 

Vrtací systém model HC-2W 

Vlastnosti pohonné jednotky
• Univerzální: vhodný pro vrtání za sucha i za mokra.
• Ruční vrtání do cihelného zdiva do průměru 51⁄4" (132 mm), ruční vrtání za mokra do 

betonu do průměru 31⁄4" (82 mm); vrtání za mokra do železobetonu do průměru 51⁄4" 
(132 mm) s použitím stojanu (Kat. č. 59016).

• Regulace průtoku vody umístěná na rukojeti pro optimální chlazení při ruční obsluze.
• Kontrolka přetížení (LED) poskytuje při vrtání vizuální přehled.
• Vnější vodní těsnění pro snadnou výměnu.
• Dodává se v kovovém kufříku.

Technické specifikace motoru
• Dvourychlostní motor 1800 W, (800 / 1570 ot/min).
• Vřeteno: 1⁄2" (12,7 mm) BSP (vnější).
• Adaptér: 1⁄2" (12,7 mm) (vnější) na 1⁄2" (12,7 mm) (vnitřní) součástí dodávky ( 

Kat. č. 68426).
• Použití odsavače prachu (Kat. č. 68416) a vodicího vrtáku se doporučuje při suchém 

vrtání.
• Mechanická ochranná spojka proti přetížení.
• Dlouhá elektrická šňůra s vestavěným proudovým chráničem (PRCD) pro bezpečnost 

obsluhy.
• Snadno vyměnitelné uhlíky.
• Hmotnost nástroje: 6,0 kg (131⁄4 lb.).
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ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ

Údaje pro objednání

Katalogové č. Č. modelu Popis
Hmotnost Stand. 

balenílb. kg
26721 HC-2W HC-2W, ruční vrtačka pro suché a mokré vrtání, 230 V, PRCD 131⁄4 6,0 1
26741 HC-2W-C 230 V dodává se s odsavačem prachu a klíči 14 6,4 1
59016 – Stojan HC-2 + upínací sada 151⁄2 7,0 1
26381 – HC-2W, 230 V + stojan + upínací sada 281⁄2 13,0 1
53036 HC-2C I Ruční vrtačka pro suché a mokré vrtání, 230V, PRCD 281⁄2 13,0 1

Příslušenství

Katalogové č. Popis
Hmotnost Stand. 

balenílb. kg

68526 Vodní sběrač pro ruční vrtání za mokra do 43⁄8" (112 mm) Poznámka: vodní sběrač 
vyžaduje použití vložek: podrobnosti viz strana 6.18.

– – –

68956 Náhradní pryžové těsnění pro vakuovou základní desku 1⁄4 0,1 1

75566 Vodní sběrač ø 51⁄4" (ø 132 mm) pro stabilní použití, obsahuje upevňovací svěrku, 
dodává se s 1 pryžovým těsněním

21⁄4 1,0 1

75576 Pryžové těsnění pro kroužek sběrače vody HC-2(W) 1⁄4 0,1 1

Vlastnosti stojanu
• Doporučuje se pro stabilnější vrtání s nářadím HC-2(W).
• Ukazatel středu vrtané díry, ukazatel hloubky vrtané díry pro přesné vrtání.
• Vestavěné vodováhy a 4 seřizovací šrouby pro kolmé vrtání.
• Kombinovaná základní deska pro upevnění vakuem nebo kotevními šrouby.

Technické specifikace stojanu
• Max. kapacita 132 mm (51⁄4").
• Max. hloubka posuvu: 450 mm (173⁄4").
• Vrtací úhel až 45°.
• Dodává se s pryžovým těsněním pro vakuovou základní desku.
• Rozměry stojanu (d x š x v): 400 mm (153⁄4") x 230 mm (9") x 700 mm (271⁄2").
• Nízká hmotnost: 8,5 kg (183⁄4 lb.).


