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KO L O M B O O R M AC H I N E S

❙ Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
❙ Hoogte instelling van de werktafel door middel van een tandheugel
❙ Werktafel zwenkbaar tussen -45° en +45° en 360° 
 draaibaar en voorzien van olieopvang
❙ Voorzien van boordiepte aanslag
❙ Machines zijn voorzien van afzonderlijke noodstop en 
 nulspanningsschakelaar
❙ Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast   
 of bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging 
❙ Boorkopbeveiliging is regelbaar in de hoogte 
❙ Massieve,grote bodemplaat met T-groeven 
❙ Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

 CH 18 CH 18 F
Bestelnr. (1-230 V) 35016 35020
Motorvermogen 1 PK 1 PK
Boorvermogen 20 mm 20 mm
Morseconus MK 2 MK 2
Aantal snelheden 12 12
Snelheden 280-2300 t/min 280-2300 t/min
Dia. kolom 80 mm 80 mm
Tafelgrootte 280x280 mm 280x280 mm
Voetgrootte 440x270 mm 460x270 mm
Afstand boorkop tot tafel 460 mm 775 mm
Afstand boorkop tot voet 638 mm 1270 mm
Hoogte 1085 mm 1625 mm
Asverplaatsing 82 mm 82 mm
Gewicht 59,5 kg 72,5 kg
Prijs excl. BTW 549 e	 629 e

PROFESSIONAL

❙ Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
❙ Voorzien van boordiepte aanslag
❙ Machines zijn voorzien van afzonderlijke noodstop en 
 nulspanningsschakelaar
❙ Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast  
 of bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging 
❙ Boorkopbeveiliging is regelbaar in de hoogte 
❙ Massieve, grote bodemplaat met T-groeven 
❙ De CH 18 WT beschikt ook over een standaard meegeleverde  
 onderkast voorzien van 2 laden wat interessant is voor het  
 opbergen van boren enz.
❙ Werktafel is steeds op dezelfde hoogte, boorunit is regelbaar
 in de hoogte
❙ Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

CH 18  WT
Bestelnr. (1-230 V) 35028
Motorvermogen 1 PK
Boorvermogen 20 mm
Morseconus MK 2
Aantal snelheden 12
Snelheden 280-2300 t/min.
Dia. kolom 80 mm
Tafelgrootte 290x330 mm
Afstand boorkop tot tafel 520 mm
Hoogte 1850 mm
Asverplaatsing 82 mm
Gewicht 110 kg
Prijs excl. BTW 789 e

PROFESSIONAL

 A B C D E F G
CH 18 1085 680 638 215 80 27 460
CH 18 F 1625 680 1270 215 80 27 775

❙ Max. 20 mm
❙ MK 2

❙ Max. 20 mm
❙ MK 2
❙ Onderstel inbegrepen
❙ Werktafel steeds op
  dezelfde hoogte

 A B C D E F G
CH 18WT 1850 600 870 180 80 870 530

KO L O M B O O R M AC H I N E S

❙ Ideaal voor werkplaats en onderhoudsatelier
❙ Hoogte instelling van de werktafel door middel van tandheugel
❙ Olieopvangtafel voorzien van T-groeven en zwenkbaar van -45° naar 45°
 en 360° draaibaar
❙ Voorzien van boordiepte aanslag
❙ Voorzien van afzonderlijke noodstop en nulspanningsschakelaar
❙ Massieve, grote bodemplaat met T-groeven
❙ Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast 
 of bij het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
❙ Boorkopbeveiliging is regelbaar in de hoogte 
❙ Krachtstroommachines standaard met links/rechts schakelaar
❙ Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)

PROFESSIONAL

ONDERSTEL AFZONDERLIJK LEVERBAAR
Bestelnr.  35029
Prijs excl. BTW 245 e

PROFESSIONAL

Toebehoren: pagina 170-175
T I P

Toebehoren: pagina 170-175
T I PRollenbanen links/rechts in optie

 verkrijgbaar zie pag. 193
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