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Kam:  
Nuo:  

Deim. gręžtuvas (šlapio gręž.) END 712 P  : 
 
  Sparčiai ir švariai gręžiantis šlapio deim. gręžimo   
Iki 18 mm gręžtuvas.  
  Skylės ankeriams gręžiant natūralų akmenį, keramines 
Ir akmens masės plyteles, porcelianą, stiklą, betoną. 
  Skirtas plytelių klojėjams, akmens apdirbėjams, baldų   
ir santechnikos montuotojams. 
 

Techninės charakteristikos: 
Naudojamas galingumas, W 700 
Įtampa, V 230 
Apsisukimų skaičius esant apkrovai , /min 0-8000 
Deim.grąžtų tvirtinimas M12x1,5 
Gręžimo diametrai, mm 3,5-12 
Svoris, kg 2,6 
Apsaugos klasė I 
Komplektacija Plast.lagamine su SW13/SW17 

raktais  
Kaina, € be PVM 290,00 

     Užsakymo kodas: ee-03015, kainos nurodytos be PVM. 
 
 Deim.gręžtuvas END 712 P, tai: 

Mažas svoris ir ergonomiškas dizainas – patogus dirbti. 
Elektronika bepakopiam apsukų reguliavimui, užrakinimas pastovioms apsūkoms. 
Integruotas vandens padavimas. 
PRCD saugiklis – apsauga integruota į maitinimo kabelį. 
Nerūdyjančio plieno špindelis – atsparumas prieš koroziją. 
Lengvai keičiamos tvirtinimo tarpinės – lengva aptarnauti. 
Centravimo įtaisas (priedas) – tikslus gręžimas ir visiškas vandens surinkimas. 
 
Naudotini priedai: 

   
Priedas 
 

 
Pavadinimas, markė, užsak.kodas 

 
Kaina, € be PVM 

 

        

Centravimo šablonas su vandens 
nusiurbimu (deim.grąžtams M12),         
ee-3583A 

     
       88,00 
       

  
 

 
     
 

Deim.grąžtai tvirt. M12,  ilgis 
(bendras/darbinis)– 150/100mm: 
 6 mm diam., ee-361206 
 8 mm diam., ee-361208 
10 mm diam., ee-361210 
12 mm diam., ee-361212 

 
 
       40,00 
       40,00 
       46,00 
       48,00 
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 Kiti naudotini priedai: 
 

   
Priedas 
 

 
Pavadinimas, markė, užsak.kodas 

 
Kaina, € be PVM 

 
 
              

Deim.grąžtai (gręž.gylis – 60mm): 
 Ø 4 mm      ee-361104 
 Ø 5 mm     ee-361105 
 Ø 6 mm     ee-361106  
 Ø 8 mm     ee-361108  
 Ø 10 mm     ee-361110  
 Ø 12 mm     ee-361112  

  
   38,00 
   38,00 
   30,00 
   32,00 
   34,00 
   40,00 

 
              

Bakelis 5l vandens padavimui, 
plastikinis, su 2.5 m ilgio žarna ir 
Gardena jungtimi,   ee-35811 

 
    50,00 

   
                                    

Bakelis 10l vandens padavimui, 
metalinis, su 3 m ilgio žarna ir 
gargena jungtimi,   ee-35812 

 
     
  190,00 

 

                    
 

 Pradinis komplektas, k-te: 
centrav.šablonas, žarna su gardena 
jungtimi, 2 deim.grąžtai (6 ir 8mm, ilgis 
60mm) ir galąstuvas;   ee-3583E 

  
 
 
   180,00 

    

                   
   

 
25L talpos, 1250W dulkių siurblys 
SS1401L    ee-09921 

 
    
   190,00 

 
                     
Paruošė:  

 
Data:       Parašas: 
 


