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Profesionální sloupová vrtačka VS 40 CASTOR 
- vrtací průměr 40 mm 

- vrtací hloubka 220 mm 

- kužel ve vřeteni MK 4 

- automatické řezání závitů 

- elektromagnetická spojka strojního posuvu 

- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu 

- stupňovitá změna otáček 

- primární převod klínovými řemeny 

 

 

 

Technické údaje VS 40 CASTOR 

Vrtací průměr do oceli  mm 40 

Vrtací hloubka mm 220 

Kužel ve vřeteni MK 4 

Vložení vřeteníku mm 305 

Velikost pracovního stolu mm 490 x 600 

Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-
min 

mm 180/1000 

Průměr sloupu mm 140 

Výškové nastavení stolu a vřeteníku  ozubeným hřebenem 

Rozsah otáček ot/min 
28 - 2800 (18 stupňů) 
45 - 280 (plynule) 

Posuvy  ruční/strojní 

- počet stupňů  4 

- rozsah posuvů ot/min 0,11 – 0,45 

Motor kW 1,6/3  kW 

Hmotnost stroje (ntto/btto) kg 660/725 
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Profesionální sloupová vrtačka VS 40 POLLUX 
- vrtací průměr 40 mm 

- vrtací hloubka 220 mm 

- kužel ve vřeteni MK 4 

- automatické řezání závitů 

- elektromagnetická spojka strojního posuvu 

- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu 

- stupňovitá změna otáček 

- primární převod ozubenými koly 

 

 

 

Technické údaje VS 40 POLLUX 

Vrtací průměr do oceli  mm 40 

Vrtací hloubka mm 220 

Kužel ve vřeteni MK 4 

Vložení vřeteníku mm 305 

Velikost pracovního stolu mm 490 x 600 

Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-
min 

mm 180/1000 

Průměr sloupu mm 140 

Výškové nastavení stolu a vřeteníku  ozubeným hřebenem 

Rozsah otáček ot/min 
28 - 2800 (18 stupňů) 
45 - 280 (plynule) 

Posuvy  ruční/strojní 

- počet stupňů  4 

- rozsah posuvů ot/min 0,11 – 0,45 

Motor kW 1,6/3  kW 

Hmotnost stroje (ntto/btto) kg 660/725 
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Profesionální sloupová vrtačka VS 40 Sprint 
- vrtací průměr 40 mm 

- vrtací hloubka 220 mm 

- kužel ve vřeteni MK 4 

- automatické řezání závitů 

- elektromagnetická spojka strojního posuvu 

- vyrážení nástroje bez použití vyrážecího klínu 

- plynulá změna otáček 

- primární převod ozubenými koly 

 

 

 

Technické údaje VS 40 Sprint 

Vrtací průměr do oceli  mm 40 

Vrtací hloubka mm 220 

Kužel ve vřeteni MK 4 

Vložení vřeteníku mm 305 

Velikost pracovního stolu mm 490 x 600 

Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-
min 

mm 180/1000 

Průměr sloupu mm 140 

Výškové nastavení stolu a vřeteníku  ozubeným hřebenem 

Rozsah otáček ot/min 
28 - 2800 (18 stupňů) 
45 - 280 (plynule) 

Posuvy  ruční/strojní 

- počet stupňů  4 

- rozsah posuvů ot/min 0,11 – 0,45 

Motor kW 1,6/3  kW 

Hmotnost stroje (ntto/btto) kg 660/725 


