
PRO 36 | Compacte magneet-boormachine

max Ø
36 mm

Snijdiepte
51 mm

Snelheid
350 rpm

Vermogen
920 W

Snijbreedte
70 mm

€479,-

20% Introductiekorting Over de Pro 36

De meest compacte magneet-boormachine ontworpen bij 
Promotech en één van de kleinste ter wereld.

Superieure kenmerken van de PRO 36 zijn:
- Ultra licht gewicht
- Versnellingsbak en geleidingssysteem uit één stuk
- Doelmatig ontworpen motor- Doelmatig ontworpen motor
- Zwaar uitgevoerde versnellingsbak
- Onderhoudvriendelijk ontwerp
- Onderhoudvrij railgeleidingssysteem

PRO 36 is uitgevoerd met de laatste generatie PRO 36 is uitgevoerd met de laatste generatie 
energiebesparende electromachnetische machinevoet en heeft 
een magnetische kleefkracht controlemodule, die de kleefkracht 
van de electromachnetische voet detecteert en die de gebruiker 
beschermt tegen werken op te dun materiaal.

Waarom kiezen voor de Pro 36?
- Zeer hoge magneetkracht
- Zeer compacte machine- Zeer compacte machine
- Geschikt voor boren tot wel 36mm
- Dubbel geleidingssysteem
- Links- en rechtshandige bediening

geldig t/m. 30 september 2018

De meest compacte magneet-boormachine in zijn klasse
Europees fabrikaat van super kwaliteit

Kijk snel op www.hatek.nl

Hatek is exclusief Benelux-importeur
van Promotech producten.
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Max
Ø 36mm

Max
Ø 40mm

Standaard meegeleverd
- Magneet-boormachine PRO 36
- Kunststof kist
- Spanenen scherm / boor bescherming
- Tankje voor koelvloeistof 
- Veiligheidssjorband
- Inbussleutel 4mm- Inbussleutel 4mm
- Handleiding
- Standaard verzendgewicht 16.7 kg

Vraag ook naar het assortiment
HSS-E kernboren en overige toebehoren

boor-afmetingen:
12 x 25 mm
14 x 25 mm
16 x 25 mm
18 x 25 mm
20 x 25 mm
22 x 25 mm22 x 25 mm
24 x 25 mm

12 x 50 mm
14 x 50 mm
16 x 50 mm
18 x 50 mm
20 x 50 mm
22 x 50 mm
24 x 50 mm24 x 50 mm

PRO 36 | Compacte magneet-boormachine

Gebruik maken van deze aanbieding?
Kijk snel op www.hatek.nl

of bel +31(0)174 225 225
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incl, 1 jaar fabrieksgarantie
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