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Profesionální sloupová vrtačka VS 32 Herkules  
 

- vrtací průměr 32 mm 

- vrtací hloubka 180 mm 

- plynulá regulace otáček pomocí frekvenčního měniče 

- automatické řezání závitů 

- elektromagnetická spojka strojního posunu 

- tuhá konstrukce 

 

 

 

Technické údaje VS 32 HERKULES 

Vrtací průměr do oceli 600 Mpa mm 32 

Vrtací hloubka mm 180 

Kužel ve vřetenu MORSE 4 

Ukazatel hloubky vrtání  stupnice 

Doraz hloubky vrtání  přesné nastavení 

Upínací plocha stolu – vodorovně mm 375x450 

Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-
min 

mm 900/180 

Vyložení vřeteníku mm 265 

Průměr sloupu mm 120 

Výškové nastavení stolu a vřeteníku  ozubeným hřebenem 

Otáčky vřetena  
plynulá změna 
(frek.měnič) 

- rozsah otáček ot/min 80 – 2800 

Směr otáčení vřetena  pravé - levé 

Primární převod  pružný (klín. řemen) 

Posuvy  ruční/strojní 

- počet stupňů  4 

- rozsah posuvů ot/min 0,08 – 0,32 

Typ spojky  elektromagnetická 

Elektromotor výkon kW 1,5  kW 

Max. rozměr stroje (Š x D x V) mm 650 x 1130 x 2100 

Hmotnost stroje (ntto/btto) kg 640/680 
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Profesionální sloupová vrtačka VS 32 B 
- vrtací průměr 32 mm 

- vrtací hloubka 200 mm 

- stupňovitá změna otáček 

- otáčky vřetene VPRAVO/VLEVO 

- strojní posuv - mechanická spojka 

- počet mechanických stupňů: 15 

 

 

 

 

 

Technické údaje VS 32 B 

Vrtací průměr do oceli  mm 32 

Vrtací hloubka mm 200 

Kužel ve vřeteni MK 4 

Vložení vřeteníku mm 280 

Velikost pracovního stolu - vodorovně mm 400x316 

Velikost pracovního stolu - svisle mm 510x200 

Vzd. vřetena od upín. plochy stolu max-
min 

mm 0/630 

Vyložení vřeteníku mm 265 

Průměr sloupu mm 140 

Výškové nastavení stolu a vřeteníku  ozubeným hřebenem 

Rozsah otáček ot/min 56 - 2240 

Směr otáčení vřetena  pravé - levé 

Primární převod  pružný (klín. řemen) 

Posuvy  ruční/strojní 

- počet stupňů  4 

- rozsah posuvů ot/min 0,11 – 0,45 

Motor kW 2,2  kW 

Hmotnost stroje (ntto/btto) kg 635/700 


