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    CITOBORMA 290, 290 B, 290 AB   .   

 

Dvojvřetenová vrtačka papíru E 

 

Profesionální dvojvřetenová vrtačka s výkonným motorem a robustní konstrukcí. 

Dodává se v provedení buď jako stolní model ovládaný ruční pákou nebo se stojanem s nožním ovládáním. 

Maximální výška vrtaného stohu je 60mm, maximální šíře vrtaného dokumentu 470mm, průměry použitých 
vrtáků 2-20mm. 

Mimořádně lehce posuvný pracovní stůl uložený na ložiscích umožňuje snadný pohyb ve všech směrech 

Šablona s 6 přednastavenými typy rozmístění jednotlivých děr a 5 libovolně nastavitelných dorazů, které se 
automaticky uvolňují po provedení pracovního zdvihu. 

Možnost individuálního nastavení rozmístění děr, aretace stolu v libovolné pozici. 

Stroj je určený k intenzivnímu využití nejen v knihařských provozech, pro vrtání do papíru i dalších materiálů 
jako lepenka, PVC, kůže, měkkého dřeva, atd.  
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Jak to funguje:                                              

 

Obsluha buď zvolí jeden ze šesti přednastavených programů vrtání nebo pomocí zarážek nastaví individuální 
rozmístění děr. Poté položí vrtaný materiál na pohyblivý stůl mezi samostředící zarážky, které vždy zajistí 
přesnou polohu vrtaného materiálu. Dle potřeby obsluha nastaví i vzdálenost děr od hřbetu vrtaného materiálu 
do hloubky až 105mm a u modelů 290 B a 290 AB také vzdálenost mezi vřeteny v rozsahu 45-160 mm. 
Samotný proces vrtání obsluha zahájí spuštěním vrtačky a dále pokračuje takto: 

 u typu CITOBORMA 290 a 290 B pohybem páky nebo pedálu dolů až na doraz vyvrtá první otvor. 

Následně pohybem páky nebo pedálu vzhůru vytáhne vrták z vyvrtané díry a přemístí materiál posunutím 
pohyblivého stolu na další zarážku a zopakuje postup vrtání u následujících děr. Po vyvrtání poslední díry 
obsluha stroj vypne. 

 u typu CITOBORMA 290 AB sešlápne ovládací pedál a vrtačka sama provede celý proces vyvrtání díry 
sama. Poté přemístí materiál posunutím pohyblivého stolu na další zarážku a zopakuje postup vrtání u 
následujících děr. Po vyvrtání poslední díry obsluha stroj vypne. 

 

 

 Přídavné vybavení 
 

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

 
 

 

 

Technická specifikace: 
 
NAGEL CITOBORMA 290 290 B 290 AB

Maximální výška vrtaného stohu 60mm 60mm 60mm

Rozsah průměrů vrtáků  2-20mm  2-20mm  2-20mm

Maximální šířka vrtaného dokumentu 470mm  470mm  470mm  

Maximální hloubka vrtání od okraje dokumentu 105mm 105mm 105mm

Doba jednoho pracovního cyklu dle obsluhy dle obsluhy 3,3s

Příkon 0,5kW 0,5kW 0,9kW

Napájení 230V nebo 380V, 50/60 Hz 230V nebo 380V, 50/60 Hz 230V nebo 380V, 50/60 Hz 380V nebo 230V , 50/60 Hz

Rozměry ( VxŠxH )  / stojan 800 x 800 x 800mm 700 x 640 x 600mm 1 580 x 640 x 600mm 1 580 x 640 x 600mm

Hmotnost  59 kg  79 kg  165 kg

Záruka  12 měsíců  12 měsíců  12 měsíců

Záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným technikem s mnohaletými zkušenostmi  
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