BATERIOVÁ VRTAČKA NA KOLEJNICE

NAVRŽENO A ZKONSTRUOVÁNO PRO ŽELEZNICE A KOLEJOVÉ TRATĚ

BATERIOVÁ VRTAČKA NA KOLEJNICE

Nová bateriová vrtačka LD – 16 B s bateriemi 36 V je zkonstruovaná na osvědčeném mechanickém základu (převodovka a vřeteník) vrtaček fy: CEMBRE. Zvláštní
péče byla věnována nové skupině pohonu, který včetně baterie tvoří kompaktní
celek. Velmi pečlivě byli navrženy plastové kryty pohonné skupiny se zaměřením
na dobrý přístup vzduchu pro chlazení.
ECO DRIIL představuje moderní konstrukční řešení a přináší řadu inovativních novinek. Jednou z nich je „ Operátorský asistent “, který obsluze napomáhá optimalizovat přítlak na řezné nástroje. Celý proces vrtání je kontrolován přes tlakový snímač, který prostřednictvím LED indikátorů informuje obsluhu
o optimální síle, která působí přes vřeteník na vlastní nástroj. S použitím tohoto
asistenta nedochází k nadměrnému tlaku na nástroje. Je optimalizován celý proces vrtání s ohledem na přítlak, odvod tepla a třísek z vývrtu. Takto kontrolovaný
proces vrtání má přímý vliv na spotřebu kapacity baterie a životnost nástrojů.
Další předností nového řešení je upínání nástrojů do vřetene. Do vřetene vrtačky
je možné upínat nástroje se stopkou v provedení „QUICK“ zasunout a pootočit,
nebo nástroje se stopkami WELDON. Toto řešení podstatnou měrou šetří čas
obsluhy a přispívá k vysoké efektivitě práce.
Mezi další přednosti patří použití vrtacích šablon v provedení FLIP/FLOP –
umožňují práci na dvou rozdílných typech kolejnic, nebo z obou stran žlábkových kolejnic bez nutnosti demontáže. Obsluha pouze vyklopí nebo schová
část vrtací šablony pro druhý rozměr.
Osvětlení pracovního prostoru je zajištěno pomocí dvou vysoce svítivých LED
diod. Pracovní zóna má velmi dobré nasvícení a umožňuje práci v tunelech
nebo v noci. LED osvětlení vstupuje do funkce automaticky.
Mezi další asistenty patří multifunkční hlavní spínač, který je vybaven pojistkou proti náhodnému spuštění. Vedle toho ještě nabízí funkci indexování
vlastního vřetene.

Pro vlastní provoz nepotřebujete žádné
palivo ani připojení na síť.
Nulové emise—výhodné pro použití
v tunelech a podzemí.
Velmi nízká hladina hluku—vrtačku lze používat
v městském prostředí i v noci.
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PŘEDNOSTI

Velmi nízká úroveň HAV* - velmi nízké limity
nežádoucích účinků na zdraví obsluhy.
* HAV—Vibrace přenášené na ruce a paže
obsluhy způsobují stavy jako zbělání prstů
působením vibrací, syndrom karpálního
tunelu a poruchy kostí, svalů, kloubů či
senzorických nervů.

Základním zdrojem pro LD-16B ECO jsou 36 V baterie 6,2 Ah.
Nulové emise.
Velmi nízká hladina hluku.
Velmi nízká úroveň HAV—vibrace působící na ruce a paže.
Automatická kontrola přítlaku pomocí LED indikátoru.
Vysoce výkonné LED diody pro osvětlení pracovního prostoru.
Integrovaná baterie minimalizuje stavební rozměry a hmotnost.
Bezpečnostní spínač zabraňující náhodnému spuštění.
Rychloupínací stopky dutých fréz jsou kompatibilní s upínáním nástrojů typ WELDON.
Rychlonabíječ—doba nabíjení 45 minut.

INOVACE JE PŘEDNOSTÍ, KTEROU MÁME V NAŠÍ DNA.

DALŠÍ FUNKCE
Nářadí ve svých funkcích upozorňuje obsluhu pomocí alarmových signálů nebo světelných LED návěstí na: maximální spotřebu
proudu, nízké napětí baterie nebo špatné
vložení, přehřátí motoru, nebo baterie, překročení maximální doby pro nepřetržité
vrtání a diagnostické informace.
Umožňuje upínat nástroje se stopkou
v provedení „QUICK“ zasunout a pootočit,
nebo nástroje se stopkami WELDON.
Speciální design plastových krytů zajišťuje
vysoce účinné chlazení motoru.
Multifunkční hlavní spínač je vybaven pojistkou proti náhodnému spuštění. Umožňuje funkci indexování vřetene.
OPERÁTORSKÝ A VRTACÍ ASISTENT
NEDOSTATEČNÝ PŘÍTLAK

OPTIMÁLNÍ PŘÍTLAK

NADBYTEČNÝ PŘÍTLAK
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Přehřátí baterie
Nízké napětí
Přehřátí motoru
Zablokované vřeteno
Překročení maximálního proudu
Porucha v dodávce napětí
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INSTALACE DUTÝCH FRÉZ A
NÁSTROJŮ METODOU UPÍNÁNÍ
„QUICK“ ZASUNOUT A POOTOČIT

tangenciální čep se závitem

Vrtací vřeteno je z výrobního
závodu sestaveno pro použití
CEMBRE „CY“ dutých fréz,
které se zatlačí do vřetene a
pootočí. V případe, že budete
chtít používat nástroje se stopkou WELDON pouze jednoduše vyšroubujete z vřetene tangenciální čep.

ofrézovaná stopka nástroje

Vložte nástroj do vřetene
tak, aby ploška na stopce
směřovala k tangenciálnímu
čepu. Po zasunutí pootočte
nástrojem ve směru hodinových ručiček.

INSTALACE DUTÝCH FRÉZ A
NÁSTROJŮ TRADIČNÍ METODOU

Nástroj je zajištěn ve vřetenu
a není nutné utahovat stavěcí
šroubky na obvodu vřetene.
V případě potřeby demontáže
nástroje z vřetene, pootočte
proti směru hodinových ručiček a vytáhněte nástroj
k sobě.

stavěcí šroubky

UPÍNÁNÍ WELDON
Pomocí páky pro výsuv vřetene
si povysuňte vřeteno a pomocí
inbus klíče demontujte tangenciální čep.

dosedací plošky pro
stavěcí šroubky

Aby se zabránilo ztrátě
tangenciálního
čepu,
zašroubujte jej do otvoru, který je k tomu určený (parkovací díra).

Pomocí páky pro výsuv vřetene si povysuňte vřeteno
tak, abyste měli dobrý přístup k stavěcím šroubkům.
Pokud to není možné, využijte funkci multifunkčního
spínače a nastavte ho do
pozice „index“. Vložte baterii a stiskněte spínač – nastavte si šroubky do optimální pozice.
Vyjměte baterii.

Pokud je to nutné povolte
oba stavěcí šroubky pomocí
inbus klíče, a vložte nástroj
tak, aby dosedací plošky na
stopce nástroje směřovaly
proti stavěcím šroubkům.
Pak oba stavěcí šroubky
dotáhněte.
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MONTÁŽ VRTACÍCH ŠABLON
„FLIP-FLOP“
Mezi
další
novinky
v příslušenství kolejových vrtaček patří vrtací šablony, které
eliminují chybné umístění vrtačky. Provedení Flip-Flop nabízí oboustranné provedení
vrtacích šablon. Jejich instalace
je snadná a přestavění na druhý
typ kolejnice se děje pootočením o 1800. Vlastní zajištění je
provedeno na čelní desce pomocí šroubů s křídlovou hlavicí.

Vlastní
montáž
spočívá
v přetočení o 180 0, nasazení
na středící kolíky a zajištění
v pozici pomocí šroubů
s křídlovou hlavou. Po přetočení vždy zkontrolujte, že obě
strany odpovídají požadovanému typu kolejnice.

Zajišťovací šrouby s podložkou jsou
součástí příslušenství, které se dodává
s vrtačkou.

Vrtací šablony v provedení Flip-Flop umožňují
přípravu nářadí pro práci na dvou rozdílných
typech kolejnic. Vždy se přesvědčte, že máte na
obou stranách nastavený stejný typ kolejnice –
vyraženo pro rychlou kontrolu.

Osa vrtání
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TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozsah vrtání: ø 7 – 13 mm se spirálovými vrtáky CEMBRE řady PE
ø 13 – 33 mm s dutými frézami CEMBRE řady CY
Max. síla kolejnice: 50 mm
Otáčky vřetene bez zatížení: 260 ot./min.
Krytí: IP 20
Hmotnost: vrtačka 14,4 kg
vrtačka + baterie + upínací zařízení DBG-F2 18,1 kg
Rozměry (v×š×h): 489×261×485 mm
Baterie: CB 3662 L, 36 V - 6,2 Ah s indikací zbývající kapacity

OBSAH DODÁVKY
Vrtačka LD – 16B ECO DRILL
2 ks baterie CB 3662 L
Nabíječ ASC ULTRA EU 27265000
(napětí 220-240 V / 50-60 Hz; výstup 14,4-36 V DC / 6,5 A max.)
Standardní příslušenství + základní nářadí
Textilní přepravní taška pro baterie a nabíječ

Plastový transportní kufr
s madlem a kolečky VAL P24-CS
slouží pro bezpečné uložení vrtačky
a příslušenství během transportu a
přenášení v pracovní zóně.

NOVÉ BATERIE CB 3662L 36 V – 6,2 Ah S VYSOKOU
KAPACITOU A HD TECHNOLOGIÍ:
Baterie jsou vybavené tlačítkem a LED indikátorem pro zjištění zbytkové
kapacity.
Pracovní rozsah s garancí 100% dodávky energie v rozsahu –150 +500C.
Elektronický modul průběžně kontroluje všechny články na podpětí a
zabraňuje přebíjení.
Propracovaná ventilace a nabíjecí technologie zajišťují delší životnost a
krátký nabíjecí čas.
S použitím nabíječe ASC ULTRA je nabíjecí čas pouhých 45 minut.
Časový spínač se zpětnou vazbou zajistí vypnutí nabíječe při dosažení
maximální kapacity.

Autorizovaný servis pro nářadí CEMBRE
Pro nářadí CEMBRE poskytujeme technické poradenství, prodej, uvedení do provozu, zaškolení,
záruční a pozáruční servis, a opravy včetně GO.
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