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 CITOBORMA 480 AB ref. č. 1815.   

 

Čtyřvřetenová vrtačka papíru E 

 

Profesionální vrtačka s lehce posuvným stolem uloženým na ložiscích. Robustní konstrukce a precizní 
provedení jsou zárukou vysoké přesnosti vrtání, spolehlivosti a dlouhé životnosti i při opravdu extrémním 
zatížení. 

Maximální výška vrtaného stohu je 60mm, průměry použitých vrtáků 2-20mm, jednotlivá vřetena lze libovolně 
nastavit v rozsahu 45-285mm. 

Otvory v neomezeném počtu lze vrtat na libovolném místě dokumentu, stačí jen nastavit patřičné dorazy a 
sešlápnout nožní pedál, proces vrtání pak už probíhá zcela automaticky.  

Vrtačka papíru CITOBORMA 480 AB je určená k velmi intenzívnímu využití nejen v knihařských provozech 
pro vrtání do papíru a dalších materiálů jako je lepenka, PVC, kůže, textil, měkké dřevo, atd.. 

 

 Rok výroby: 200x 

 Stav: výborný, plně funkční 

 Průměry vrtaných otvorů: 2-20mm 

 Maximální výška vrtaného stohu: 60mm 

 Nastavitelná rozteč vřeten v rozmezí 45-285mm 

 Vybaven: ocelový vrták průměr 5,5mm – 4ks 

 Záruka: 6 měsíců 

 Záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným technikem s mnohaletými zkušenostmi. 
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Jak to funguje:                                              

Obsluha nastaví pomocí zarážek a dorazů přesnou pozici a rozteč díry/děr. Poté položí vrtaný materiál na 
pohyblivý stůl a sešlápne ovládací pedál. Stroj odvrtá díry v automatickém cyklu a vrátí se do výchozí polohy. 
Následně přesune pohyblivý stůl na další zarážku a sešlápnutím pedálu spustí další cyklus vrtání.  

 

 Přídavné vybavení 
 

 Vrtáky různých průměrů v rozmezí od 2mm do 20mm v provedení OCEL nebo TITAN. 
 

 

 
 

 

 
Technická specifikace: 
 
 Maximální výška vrtaného stohu: 60mm 

 Rozsah průměrů vrtáků: 2-20mm 

 Rozsah nastavení vzdáleností jednotlivých vřeten: 45-285mm 

 Maximální šíře vrtaného dokumentu: 470mm  

 Maximální hloubka vrtání od okraje dokumentu: 105mm 

 Rozměr pracovního stolu: 435 x 290 mm 

 Doba jednoho pracovního cyklu: 3,3 s 

 Příkon: 0,9kW 

 Napájení: 400V, 3fáze, 50/60 Hz 

 Rozměry: ( VxŠxH ): 1580 x 640 x 600mm  

 Hmotnost: 265 kg 

 Záruka: 6 měsíců 

 Záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným technikem s mnohaletými zkušenostmi 
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