MÀQUINA DE FORADAR
Model HMF-0

DESCRIPCIÓ GENERAL
Màquina per foradar concebuda per a la realització de forats a cares laterals de les
peces del material.
Gaudint d’un innovador disseny, resulta un model extremadament pràctic, manejable,
eficaç i de molt baix cost. Els dos capçals, que incorporen tant la broca com els topalls,
agilitzen la regulació a les diferents mides de les peces.
L’estructura, muntada sobre quatre rodes, en facilita el trasllat. Permet foradar gran
diversitat de formes i fins i tot substituir espontàniament, la broca per un petit disc
podent realitzar així ranures horitzontals.

Este es un catálogo general de carácter informativo. La apariencia y las características de las máquinas pueden
cambiar en relación a una oferta concreta.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESTÀNDARS
MOTORS
Potència de cada motor de foradar

0,75Kw

CAPÇAL
Número de capçals
Diàmetre màxim de les broques
Separació mínima - màxima entre capçals

2
12 mm
160 - 1050 mm

MIDES I MOVIMENTS DE TREBALL
Sistema de posicionat dels capçals
Sense recorregut vertical dels capçals
Sense inclinació dels capçals
Velocitat mínima - màxima del gir de la broca
Velocitat d'avanç de les broques regulable
TAULA
Dimensions de la taula

manual

0-8000rpm

1000x700

AUTOMATISMES
Sistema d'immobilització del capçal actiu
Sistema d'obertura - tancament de l'aigua automàtic
Subjecció pneumàtica del material
ESTRUCTURA I COMPONENTS
Estructura de la maquina monobloc. No precisa
fonamentació
DADES TÈCNIQUES
Potència elèctrica total instal·lada.
Consum d'aigua.
Pressió mínima d'aigua necessària
Pes net aproximat de la màquina.
Dimensions màximes
Alimentació elèctrica trifàsica + neutre: 200 v. 50 Hz.

1,5Kw
10 l/min
6 kg./cm
700 kg
1500x1400x1700mm
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Opció amb boles multidireccionals a la taula per facilitar
el moviment.
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Capçals opcionals pel tall de ranures.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA
Es tracta d’una màquina concebuda per a la realització de forats en els cantells, per tal
d’allotjar-hi els elements d’ancoratge per façanes, tant de marbre, granit, pedra
calcària, etc. El tipus de broca és de diamant amb refrigeració interna amb aigua, o bé
de metall dur. Especialment dissenyada per foradar peces de diverses mides.
L’estructura de la màquina és autoportant, i consta dels capçals i una taula –suport.
Per la seva instal·lació només cal que s’anivelli i es connecti a la línia elèctrica, d’aire i
d’aigua.
Els capçals disposen de velocitat de rotació ajustable electrònicament mitjançant un
potenciòmetre situat al quadre de control que actua sobre el variador electrònic de
freqüència, permetent obtenir grans rendiments en la durada de les broques. La
distància entre capçals és regulada manualment amb molta facilitat.
La velocitat d’avançament dels capçals és ajustable depenent del material a foradar.
Un sistema mixt pneumàtic-hidràulic permet l’ajustament de la velocitat d’avançament
i de retorn ràpid. La fixació del material durant la fase del trepatge és realitzada de
forma completament automàtica per uns cilindres prensors.
L’aigua de refrigeració s’activa automàticament quan s’inicia la fase del trepatge i es
desconnecta al finalitzar la mateixa. Amb possibilitat de treballar amb només 1 capçal
o amb tots al mateix temps.
La taula disposa de boles multidireccionals fabricades amb material reforçat i resistent
al desgast, per a facilitat a l’operari la col·locació de la peça al davant dels capçals.
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