COMMANDO 40
Variabel hastighed

Kraftig 1100W motor

Borkapacitet
40mm x 50mm

Spiralbor
kapacitet
13mm

Meget let
kun 14,2 kg.

Mekanisk
koblingsbeskyttelse

13 mm
borepatrons
montering

• Commando 40 er Rotabroachs mest økonomiske maskine.
• Med fokus på kvalitet, sikrer du det perfekte snit hver gang.
• Velegnet til boring op til 40mm i diameter i 50mm dybde.

Commando 40
Model Nummer
Motor Specifikation

Commando 40/1 / Commando 40/3
110V 1100W / 230V 1100W

Ubelastet omdr./min

270 - 610 omdr./min.

Maks borekapacitet

ø40 x 50mm dybde

Maskindimensioner
Vægt
Magnetkraft

Højde 510mm / bredde 180mm incl. greb / Længde 265mm med sikkerhedsværn

Magnetstørrelse

165mm x 80mm

Sikkerhedsfunktioner

Mekanisk kobling / elektronisk overbelastning / sikkerhedsværn

14,2 kg.
800 kg.

Rotabroach Commando 40

ELEMENT 30
Kraftig
850W motor

Påmonteret
kølevæskebeholder

Borkapacitet
32mm x 35mm

Spiralbor
kapacitet
13mm

Højtydende
gearkasse

Indvendig
motorkabel

Meget let
kun 10,8 kg.

Hurtigslip
håndtag

Ergonomisk
bærehåndtag

13 mm
borepatrons
montering

Brugervenligt
betjeningspanel

Kraftig magnet
800 kg. trækkraft

• Element 30 er en kombination af kraft og flexibilitet.
• Denne maskine er en af de letteste magnetboremaskiner i verden
• Kan bore op til 32mm i diameter i 35mm dybde.

Element 30
Model nummer
Motor specifikation
Ubelastet omdr./min

Element30/1/Element30/3
110V 850W / 230V 850W

Maks borekapacitet
Maskindimensioner
Vægt
Magnetkraft
Magnetstørrelse
Sikkerhedsfunktioner

ø32x35mm Dybde

Rotabroach Element 30

600 omdr./min.
Højde 410mm / bredde 165mm inkl. greb / længde 270mm med sikkerhedsværn
10,8 kg.
800kg.
165mm x 80mm
Cutsmart Teknologi / sikkerhedsværn / magnetisk sikkerhedsanordning

ELEMENT 40
Kraftig
1200W motor

Borkapacitet
40mm x 50mm

Påmonteret
kølevæskebeholder

Spiralbor
kapacitet
13mm

Indvendig
motorkabel

Højtydende
2 hastigheds gearkasse

Meget let
13,65 kg.

CUT - SMART AFLÆSNING
Ergonomisk
bærehåndtag

Hurtigslip
håndtag

Grøn zone

13mm
borepatrons
montering

Brugervenligt
betjeningspanel

Perfekt, prøv at holde den i den grønne
zone for den bedste boring og optimale
maskinydelse

Gul zone
Lidt for meget pres på boret, let trykket for
at komme tilbage til den grønne zone

Kraftig magnet
1000 kg. trækkraft

• Element 40’ har en kraftig, 2 hastigheds mekanisk gearkasse.
• Lille i størrelse, men denne maskine klarer selv de hårdeste miljøer.
• Kan bore op til 40mm i diameter i 50mm dybde.

Rød zone
Overbelastning: stop øjeblikkeligt da alt
for meget tilspænding vil få motoren til
at stoppe

Element 40
Model Number
Motor Specification

Element 40/1 / Element 40/3
110V 1200W / 230V 1200W

Ubelastet omdr./min

Lavt gear: 300 omdr./min. / Højt gear: 600 omdr./min.

Maks borekapacitet
Maskindimensioner
Vægt
Magnetkraft
Magnetstørrelse
Sikkerhedsfunktioner

ø40 x 50mm Dybde
Højde 510mm / bredde 185mm inkl. greb / længde 285mm med sikkerhedsværn
13,65 kg.
1000 kg.
180mm x 90mm
Cutsmart Teknologi /Sikkerhedsværn/ Magnetisk sikkerhedsanordning/ Mekanisk kobling
Rotabroach Element 40

ELEMENT 50
Variabel hastighed - sekundær
motorbeskyttelse

Kraftig
1500W motor

Borkapacitet
50mm x 50mm

Påmonteret
kølervæskebeholder

Spiralbor
kapacitet
13mm

Indvendig
motorkabel

2 trins højtydende
gearkasse

Gevindtapkapacitet
M3 to M20

Vejer kun
15,5 kg.

Maksimum
31mm (MK2)

Ergonomisk
bærehåndtag
Hurtigslip
håndtag
med trykknap

Cutsmart
motorbeskyttelse

CUT - SMART AFLÆSNING

Grøn zone

Brugervenligt
betjeningspanel

Morsekonus 2
fatning

Perfekt, prøv at holde den i den grønne
zone for den bedste boring og optimale
maskinydelse

Kraftig magnet
1350 kg. trækkraft
Gul zone
Lidt for meget pres på boret, let trykket for
at komme tilbage til den grønne zone

• Element 50 er en af Rotabroach's mest alsidige maskiner.
• Lille i størrelse, og med højre-venstreløb til gevindskæring.
• Egnet til boring op til 50mm i diameter med 50mm i dybde.
• Element 50 kan leveres uden højre-venstreløb.
• Element serien anvender et unikt dobbeltmotorbeskyttelsessystem som
forlænger maskinens levetid og forebygger uønsket slid.

Rød zone
Overbelastning: stop øjeblikkeligt da alt
for meget tilspænding vil få motoren til
at stoppe

Element 50
Modelnummer
Motorspecifikationer

Element 50/1 / Element 50/3
110V 1500W / 230V 1500W

Ubelastet Omdr./min.

Lavt gear: 100 - 265 omdr./min. / Højt gear: 200 - 500 omdr./min.

Maks borekapacitet

ø50 x 50mm Dybde kernebor - 23mm spiralbor MK2

Generelle dimensioner

Højde 446mm / Bredde 195mm med håndtag / Længde 315mm med sikkerhedsværn

Maskinvægt

15,5 kg.

Magnetkraft

1350 kg.

Magnetstørrelse

200mm x 98mm

Sikkerhedsudstyr

Cutsmart teknologi / Sikkerhedsværn / Magnetisk detektion / Sekundær motorbeskyttelse

Rotabroach Element 50

ELEMENT 75
Kraftig
1800W motor

Borkapacitet
50mm x 50mm

Variabel hastighed - sekundær
motorbeskyttelse
Påmonteret
kølervæskebeholder

2 trins højtydende
gearkasse

Spiralbor
kapacitet
16mm

Indvendig
motorkabel
Gevindtapkapacitet
M3 to M20
Vægt
ca. 23 kg.

Maksimum
40mm (MK3)

Ergonomisk
bærehåndtag
Hurtigslip
håndtag
med trykknap

Cutsmart
motorbeskyttelse

Brugervenligt
betjeningspanel

Morsekonus 3
fatning

Kraftig magnet
1850 kg. trækkraft

CUT - SMART AFLÆSNING

Grøn zone
Perfekt, prøv at holde den i den grønne
zone for den bedste boring og optimale
maskinydelse

Mulighed for
drejelig base
Gul zone

• Element 75 er en kraftig maskine til store diametre.

Lidt for meget pres på boret, let trykket for
at komme tilbage til den grønne zone

• Kompakt, holdbar og nemmere at bære end andre større maskiner.
• Egnet til boring op til 75mm i diameter med 75mm boredybde.
• Element 75 har højre-venstreløb til gevindskæring.
• Element 75 kan leveres enten med fast eller drejelig base.
• Element serien anvender et unikt dobbeltmotorbeskyttelsessystem som

Rød zone
Overbelastning: stop øjeblikkeligt da alt
for meget tilspænding vil få motoren til
at stoppe

forlænger maskinens levetid og forebygger uønsket slid.

Element 75
Modelnummer
Motorspecifikationer

Element 75/1 / Element 75/3
110V 1800W / 230V 1800W

Ubelastet Omdr./min.

Lavt Gear: 70 - 200 omdr./min. / Højt Gear: 180 - 500 omdr./min.

Maks borekapacitet

ø75 x 75mm Dybde kernebor - 26mm spiralbor MK3

Generelle dimensioner

Højde 528mm / Bredde 214mm med håndtag / Længde 375mm med sikkerhedsværn

Maskinvægt

22,8 kg.

Magnetkraft

1850 kg.

Magnetstørrelse

220mm x 114mm
Cutsmart teknologi / Sikkerhedsværn / Magnetisk detektion / Sekundær motorbeskyttelse

Sikkerhedsudstyr

Rotabroach Element 75

ELEMENT 100
Borkapacitet
100mm x 100mm

Variabel hastighed - sekundær
motorbeskyttelse

Kraftig
2000W motor

Påmonteret
kølervæskebeholder

4 trins højtydende
gearkasse

Spiralbor
kapacitet
16mm

Indvendig
motorkabel
Gevindtapkapacitet
M3 to M30
Vægt
ca. 24,5 kg.

Maksimum
40mm (MK3)

Ergonomisk
bærehåndtag
Hurtigslip
håndtag
med trykknap

Cutsmart
motorbeskyttelse

Brugervenligt
betjeningspanel

Morsekonus 3
fatning

Kraftig magnet
2000 kg. trækkraft

CUT - SMART AFLÆSNING

Grøn zone
Perfekt, prøv at holde den i den grønne
zone for den bedste boring og optimale
maskinydelse

Mulighed for
drejelig base
Gul zone
Lidt for meget pres på boret, let trykket for
at komme tilbage til den grønne zone

• Rotabroach’s største maskine til store diametre og dybder.
• Egnet til boring op til 100mm i diameter med 100mm boredybde.
• Element 100 har højre-venstreløb til gevindskæring.
• Element 100 kan leveres enten med fast eller drejelig base.
• Element serien anvender et unikt dobbelt motorbeskyttelsessystem som
forlænger maskinens levetid og forebygger uønsket slid.

Rød zone
Overbelastning: stop øjeblikkeligt da alt
for meget tilspænding vil få motoren til
at stoppe

Element 100
Modelnummer
Motorspecifikationer

Element 100/1 / Element 100/3

Ubelastet Omdr./min.

110V 2000W / 230V 2000 W
Gear 1: 45-129 / Gear 2: 70-208 / Gear 3: 150-434 / Gear 4: 240-700 / omdr./min.

Maks borekapacitet

ø100 x 100mm Dybde kernebor / 31,75 mm spiralbor

Generelle dimensioner
Maskinvægt

Højde 560mm / Bredde 230mm med håndtag / Længde 460mm med sikkerhedsværn
24,8 kg.

Magnetkraft

2000 kg.

Magnetstørrelse

228 x 114mm
Cutsmart teknologi/ Sikkerhedsværn / Magnetisk detektion / Mekanisk kobling / Motorbeskyttelse

Sikkerhedsudstyr
Rotabroach Element 100

ADDER
Borkapacitet
35mm x 25mm
Lavprofil
kun 210mm højde

Vejer kun
11,2 kg.

Hurtigslip
håndtag
med trykknap

Kraftig
1100W motor

Kraftig magnet
1500 kg. trækkraft

• ADDER er Rotabroachs mindste maskine på kun 210mm i højden.
• Med en kraftig 1100W motor tilføjer ADDER kraft hvor det behøves.
• Kan bore op til 35 mm i diameter med 25 mm skæredybde.

Adder
Modelnummer
Motorspecifikationer

CM/705/1A / CM/705/3A
110V 1100W / 230V 1100W

Ubelastet Omdr./min.

650 omdr./min.

Maks borekapacitet

ø35 x 25mm Dybde

Generelle dimensioner

Højde 210mm / Bredde 165mm med håndtag / Længde 265mm med sikkerhedsværn

Maskinvægt

11,2 kg.

Magnetkraft

1500 kg.

Magnetstørrelse

165mm x 80mm

Sikkerhedsudstyr

Electronisk overbelastning / Sikkerhedsværn
Rotabroach Adder
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