
 
 
 
                                                                                                  

KAUNAS, Pramonės 24a, telef/faksas +370 37 732432, www.irankiaistatyboms.lt 
 

 

Kam:  
Nuo:  

Deim. gręžtuvas END 1550 P: 

 
        Skirtas greitai, tiksliai ir švariai gręžti akmenį, plyteles, keramiką, porcelianą, akmens gaminius ir 
stiklą gręžimo diametrai 6 - 68mm; taip pat sėkmingai gręžti gelžbetonį iki 30mm diametro. Vartotojui 
siūlome labai platų priedų asortimentą, visų pirmiausiai mažą vakuuminį stovelį ir įvairaus diametro ir 
ilgio deimantinius grąžtus.  
Dėl šios įvairovės įrankiu gali naudotis konstrukcijų montuotojai, instaliacininkai, akmens apdirbėjai, 
plytelių klojėjai.                                 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Techninės charakteristikos: 

Naudojamas galingumas, W 1500 
Įtampa, V 230 
Apsisukimų skaičius esant apkrovai  1800 - 4400 
Gręžimo diametrai, mm; (optimalus) 6 – 68; (iki 50)   
Špindelio tvirtinimas G ½“ vidinis 
Įrankio tvirtinimo žiedas, mm 53 
Svoris, kg 3,6 
Komplektacija Gręžtuvas lagaminėlyje, su greito 

tvirtinimo adapteriu ir adapteriu G ½“ 
į M12x1,5 išor. 

Kaina, € be PVM  375.00 
     Užsakymo kodas: ee-03114, kainos nurodytos be PVM. 
 
 Deimantinis gręžtuvas END 1550 P, tai: 
 1500W galios variklis turi pakankamą galios rezervą 

Elektronika greičio pasirinkimui, švelniam startui, srovės apribojimui ir terminei kontrolei 
Priedai centravimui (įsigyjami papildomai) tiksliam skylės gręžimui nutraukiant vandenį 
Greito tvirtinimo sistema deimantinių grąžtų keitimui 
PRCD apsauginis jungiklis imontuotas į kabelį 
Galimybė stacionariam naudojimui su įvairiais stovais 
Galimybė naudoti vandens apytakinę sistemą – neprikalusyti nuo vandens tiekimo 
Nerūdyjančio plieno špindelis atsparus korozijai. 
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Naudotini priedai: 
 
  Priedas 
 

 
Pavadinimas, markė, užsak.kodas 

 
Kaina, € be PVM 

Su greito tvirtinimo adapteriu: 
 
 

      

Deim.gręžimo karūnėlės akm.masės 
plytelėms, tvit. G1/2”, ilgis 
(naudojamas) 30mm: 
Ø22 mm , ee-381022   
Ø30 mm , ee-381030 
Ø35 mm , ee-381035 
Ø40 mm , ee-381040 
Ø45 mm , ee-381045 
Ø50 mm , ee-381050 
Ø55 mm , ee-381050 
Ø60 mm , ee-381068 
Ø63 mm , ee-381068 
Ø68 mm , ee-381068 

 
 
       
      52,00 
      53,00 
      54,00 
      55,00 
      56,00 
      57,00 
      81.00 
     114.00 
     130.00 
     130,00 

Su greito tvirtinimo adapteriu: 
 

 
 

 Deim.karūnos tvirt. G ½”, segm.-7mm 
žiedas,  ilgis 300mm: 
Ø14 mm , ee-362014 
Ø16 mm, ee-362016 
Ø18 mm , ee-362018 
Ø20 mm , ee-362020 
Ø25 mm , ee-362025 
Ø31 mm , ee-362031 

 
 
       50.00        
       50.00 
       52,00 
       54,00 
       56,00 
       72,00 

Su greito tvirtinimo adapteriu 
      
         
 
      

Deim.karūnos tvirt. G ½”, segm.-7mm 
žiedas,  ilgis 150mm natūr.akmeniui: 
Ø18 mm , ee-36C018 
Ø25 mm , ee-36C025 
Ø35 mm , ee-36C035 
Ø51 mm , ee-36C051 

 
 
       48,00 
       56,00 
       66,00 
       86,00 

 Su adapteriu G ½” į M12x1,5: 
 
 

     
 

Deim.grąžtai tvirt. M12,  ilgis 
(bendras/darbinis)– 100/60mm: 
 Ø6 mm , ee-361106 
 Ø8 mm , ee-361108 
Ø10 mm , ee-361110 
Ø12 mm , ee-361112 

 
 
      40,00 
      40,00 
      46,00 
      48,00 

 

        

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

     
        
       81,00 
       

        

Gręžimo stovas BST 50 V, tvirt.žiedas 
53 mm, iki 68 mm diam., ee-09642 

     
      450,00 
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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 
gardena jungtimi,   ee-35812 

 
     
  190,00 

    

              
   

 
25L, 1400W dulkių siurblys DSS 25A    
ee-09915 
 

 
   
  440,00 

    

                   
   

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

 
    
   190,00 

 
 
 
 
 
Paruošė:  
 

 
Data:       Parašas: 


