
MÁQUINAS 

Elevada estabilidade 
com peso reduzido graças 
ao método de guias de 
2 colunas

Perfuração sem grande 
esforço devido ao 
mecanismo de avanço 
de duas velocidades  
i=1:2 e i=1:9

Perfurações até diâmetros 
de 1.000 mm com as placas 
espaçadoras ModulDrill™

Sistema de perfuração de núcleo BC-2 elétrico
Perfurações de núcleo até Ø 1.000 mm

O BC-2 é ideal para trabalhos de 
perfuração de diâmetro grande até 
1.000 mm. Graças à construção 
modular, é possível utilizar facilmente 
em combinação com as serras de 
fio TYROLIT e com equipamento 
hidráulico.

O método de guias de 2 colunas 
e um mecanismo de avanço de duas 
velocidades permitem trabalhar 
facilmente, com um peso reduzido. 
Um extensa gama de acessórios de 
perfuração completa o conjunto.



MÁQUINAS 

Suporte para berbequim BC-2

Diâmetro de perfuração 100 – 400 mm

Diâmetro de perfuração máximo 
com placas espaçadoras

1.000 mm

Comprimento máximo da broca 980 mm

Versão

Pé de aço com buchas

Mecanismo de avanço de duas velocidades i=1:2 e 1:9

Avanço através de manivela em cruz

Inclinação ajustável livre

Pés reguláveis (micro)

Dimensões e peso

Comprimento 460 mm

Largura 290 mm

Altura 1.340 mm

Peso 30 kg

964906 Placa espaçadora ModulDrill™ Ø +180 mm

964907 Placa espaçadora ModulDrill™ Ø +250 mm

977464 Placa de montagem ModulDrill™

974270 Dispositivo de desmontagem da broca

977353 Dispositivo de desmontagem do núcleo 
de perfuração

977462 Volante completo

974264 Rodas de transporte

975746 Lista de ferramentas

10991465 Depósito de água pressurizado 10 l

Proposta de sistema

Sistema de perfuração de núcleo BC-2

974266 Coluna de perfuração

984076 Placa de montagem

10991100 Mecanismo de perfuração DGB1000

10998369 Kit de serra circular de fio e perfuração WSE1621

10997955 Motor principal elétrico WSE1621 400–480 V/50 Hz

974263 Mecanismo de avanço de 2 níveis

10995700 Controlo elétrico WSE1621 400–480 V/50 Hz incl. 
comando à distância por rádio

10987583 Motor de avanço

11002077 Fixação do fuso tensor para betão

11002624 Berbequim percutor DHE32/230 V
incl. broca de 16 mm

Sistema e acessórios

Sistema e acessóriosDados técnicos


