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Kompact boyutu nedeniyle
ECO.30 küçük alanlarda 
delik açmak için ideal 
bir makinedir. Bu inanılmaz 
8,5kg lık makine 
275 mm uzunluğu sahip, 
900W motoru sayesinde 
12 mm den 30mm çapına 
kadar çok kolay ve hızlı 
delik delme imkanı veriyor.

BU MAKİNE;
• Küçük fabrikasyon işler
• Tüm gün atölye kullanımları 
• Zeminde delme çalışmaları 
• Hızlı hazırlanma için, 
idealdir.



Özellikler

• Extra hafif
• Sınıfının en kompaktı
• İnanılmaz kolay kullanım
• Güvenli ve güçlü



Güçlü ve güvenilir olma

özelliğiyle ECO.32 son 

yıllarda en çok 

satan manyetik delme 

makinesi olmuştur



Özellikler

• Tekli hızlı dişli kutusu
• Kompakt tasarım
• Pratik uzun çalışma boyu
• Kolay ve pratik kullanım



Bir dokunuşla yüksek 
kapasiteli zevkli çalışma. 
Eco 40/2 1050 w motor 
gücüne ve mekanik olarak 
ayarlanabilir 2 dönüş hızına 
sahiptir. 

Bu özellikle onu 
freze uçlar ve normal uçlarla 
sert metallerle çalışırken 
mükemmelleştirir.



Özellikler

• 2- hızlı dişli kutusu
• Kompakt tasarım
• Pratik uzun çalışma boyu
• Kolay ve pratik kullanım



Eco.40S mıknatıslı delme 
makinesi, pazardaki en hafif 
40mm çaplı makinedir ve 
her boyutta kolaylıkla 
kullanılabilir. 110 mm uzunluğa 
kadar olan kesicileri deler. 
Makine, daha az ısı üretimiyle  
ve böylece daha uzun bir 
kullanım ömrüne sahip yeni 
tasarlanmış 1150W yüksek 
verimli bir motorla çalışır. 
Yağlanmış tek vitesli şanzıman 
ile optimum motor verimi ve 
kullanım ömrünün uzamasını 
sağlar.



Özellikler
 
• Tek hız ayarlı, sıvı yağlı 
dişli kutusu.
• Entegre kızaklı sabit 
dişli kutusu
• Yeni tasarlanmış 
1150W motor 

Bu makinede geliştirilmiş sıvı yağlı
dişli kutusu bulunur.

(Optimize motor verimliliği ve 
uzun makine ömrü)



Maksimum gücü sağlayan 
sıvı yağlı 2 hızlı dişli kutusu 
sayesinde motor verimliliğini  
ve dişli ömrünün uzamasını 
sağlar. Özel dizayn dişli 
kutusu ve besleme kolu 
sayesinde operatörüne 
yüksek verimlilik sağlar.



Özellikler

• Yüksek hassasiyetli kızak 
sistemi 
• Entegre yağlı şanzıman
• Mors konik 3 bağlantılı
• Pratik uzun çalışma boyu
• 2 hızlı dişli kutusu

Bu makinede geliştirilmiş sıvı yağlı
dişli kutusu bulunur.

(Optimize motor verimliliği ve 
uzun makine ömrü)



Delme ve kılavuz açmada 
Euroboor manyetik matkap 
üretim programında bulunan 
ECO.50-T en fazla dikkat 
çeken makinedir. Nano 
teknolojik yağla her tarafı 
tümüyle yağlanmıştır. Bu 
uygulama kesinlikle 
mekanik parçaların ömrünü 
uzatmaktadır.



Özellikler

• 2 hızlı dişli kutusu
• Mors konik 2 bağlantı
• Pratik uzun çalışma boyu
• Devir ayarlı motor 
• Sağ sol dönüş imkanı 



Makinanın gücünden herhangi 
bir kayıp vermeden onu 
maksimum gücü ile kullanmak 
istiyorsanız Mors konik 3 
bağlantılı 1600w güce sahip 
ECO55-T kesinlikle ihtiyacınız 
olan makinadır. ECO 55-T üst 
tarafında bulunan güç kontrol 
kalemi kullanıcıları güç kontrolü 
için yönlendirmektedir. Bu da 
uç sarfiyatında ve dişli 
arızasında diğer modellerle 
büyük fark oluşturur.



Özellikler

• Yüksek hassasiyetli kızak 
ve ray  sistemi 
• Entegre yağlı şanzıman
• Mors konik 3 bağlantılı
• Motor dış gövdesinden 
kömür değiştirme imkanı
• Dijital güç kontrol paneli
• Akıllı tekrar başlatma 
teknolojiisi

Bu makinede geliştirilmiş sıvı yağlı
dişli kutusu bulunur.

(Optimize motor verimliliği ve 
uzun makine ömrü)



ECO.55-TA modeli otomatik 
ilerlemeli delme işlemlerinde 
özel dizayn motor ve kızak 
sistemi sayesinde yüksek 
performans sağlar. 
Uç sarfiyatınızı azaltır ve en 
yüksek verimlilikte 
çalışmanıza olanak sağlar



Özellikler

• Tam otomatik delme
• Yüksek hassasiyetli kızak 
ve ray  sistemi 
• Entegre edilmiş sıvı yağlı 
dişli kutusu
• Mors konik 3 bağlantılı
• Motor dış gövdesinden 
kömür değiştirme imkanı
• Dijital güç kontrol paneli
• Akıllı elektronik aksamlar 
sayesinde maksimum delme 
hızı ve uzayan delici uç ömrü

Bu makinede geliştirilmiş sıvı yağlı
dişli kutusu bulunur.

(Optimize motor verimliliği ve 
uzun makine ömrü)



Eco.60S 1600W motor gücü 
ile 13kg ağırlığı 60mm delme 
kapasitesi, hassas hız 
ayarlama özelliğiyle sınıfının 
en yüksek performanslı ve 
kompakt makinesidir.



Özellikler

• Gelişmiş yüksek hassasiyetli 
kızak ve ray sistemi
• Entegre edilmiş sıvı yağlı dişli 
kutusu
• Mors konik 3 bağlantılı
• Pratik uzun çalışma boyu
• Hassas hız ayarlamalı 2 
hızlı dişli kutusu

Bu makinede geliştirilmiş sıvı yağlı
dişli kutusu bulunur.

(Optimize motor verimliliği ve 
uzun makine ömrü)



ECO.80/4 Mors konik 3 
bağlantısı sayesinde çok 
güçlü bir yapıya sahiptir.
4-hızlı dişli kutusu ile 
zorlanmadan çalışan 
matkap 31,75 mm'ye 
kadar normal uçlarla delme 
kapasitesine sahiptir.



Özellikler

• 4 hızlı dişli kutusu
• Mors konik 3 bağlantılı
• Son derece kullanışlı uzun 
çalışma boyu
• Net ve kolay kontroller
• Basit fakat ağır makineler
için mükemmel çözümler



Çok sayıda olanaklarla 
birleştirilmiş büyük kapasite: 
benzeri görülmemiş güçlü 
motor, son teknoloji mekanik 
ve elektronik olarak 
ayarlanabilen hız ve tork 
kontrolü ve oldukça sağlam 
yapı, çok çeşitli delme 
işlemleriyle uğraşmanıza 
olanak sağlar.



Özellikler

• 4 hızlı dişli kutusu
• Mors konik 3 bağlantılı
• Son derece kullanışlı uzun 
çalışma boyu
• Sağa sola dönüş
• Elektronik olarak 
ayarlanabilen hız rotasyonu
• Elektronik olarak 
ayarlanabilen tork



Çok sayıda olanaklarla 
birleştirilmiş büyük bir  
kapasite: eşi görülmemiş 
güçlü motor, son teknoloji 
ürünü mekanik ve elektronik 
olarak ayarlanabilen hız ve 
tork kontrolü, oldukça 
sağlam yapı ve döner taban, 
çok çeşitli delme işlemleriyle 
başa çıkabilmenizi sağlar.



Özellikler

• 4-hızlı dişli kutusu
• Mors konik 3 bağlantılı
• Son derece kullanışlı uzun 
çalışma boyu
• Sağa sola dönüş
• Elektronik olarak 
ayarlanabilen hız rotasyonu
• Elektronik olarak 
ayarlanabilen tork
• Döner taban



Euroboor ailesinin yeni üyesi 
ECO.200 3600W motor gücü 
ile MT4 motor yataklaması 
sayesinde manyetik matkap 
ucu ile 200mm'ye normal 
matkap ucu ile olağanüstü 
hassasiyet ve kolaylıkla 
işlerinizde kolaylık sağlar.

Bu makine: büyük çaplı 
delme işleri için idealdir.



Özellikler

• Kolay kullanım 
• Mors konik 4 bağlantılı



16 mm'ye kadar bükme 
kabiliyetine sahip el 
matkapları için fiş bağlantılı 
manyetik tabanlı el matkabı 
bağlama standı. Fiş bağlantısı 
sayesinde operatöre 
merkezi anahtarlama işlemi 
sunulur. F16 delik delme, 
delik açma havşa başını 
tamamen düz olarak yüksek 
stabilite ile delmenizi sağlar. 
1200 kg'lık yüksek güçlü 
mıknatıs kuvveti, çalışma 
sırasında güvenli bir 
tutuş sağlar.



Özellikler

• 43mm euro matkap ayar 
bileziği bağlantısı (isteğe bağlı 
33mm ve 38mm dolgu 
halkaları dahil)
• Yüksek hassasiyetli küçük 
çaplı delme işleri için 
mükemmel çözüm
• Kullanıcı dostu kontroller
• Her F16, sağlam ve organize 
bir valizde tam donanımlı 
olarak teslim edilir.



3 mm kadar ince çeliklerde 
bile inanılmaz güçlü tutuş 
sağlayan patentli sığ alan 
manyetik teknolojisine 
sahiptir TUBE.30. Ayrıca, 
patenti beklemede olan 
taban otomatik olarak 75 mm 
veya daha büyük bir boruya 
uyacak şekilde döner. 
Mıknatıslar elektrik 
gerektirmez, bu nedenle tüm 
güç motora gider. Bu aynı 
zamanda, istenmeyen bir 
elektrik kesintisi 
durumunda, alet hedef 
malzemeden 
salınmayacağından 
daha yüksek güvenlik 
sunar. ECO.30, 900w 
gücünde 12 ve 30mm 
arasındaki delikleri kolay 
ve hızlı bir şekilde 
keser.



Özellikler

• Manyetik taban için elektrik 
gerekmez
• Çeşitli ebatlardaki borular 
için benzersiz esnek özellikler
• Düz veya kavisli yüzeyler 
için özel bir ataşman 
gerekmez
• Son derece kararlı geniş 
duruş
• Mıknatıslar, makinenin 
konum kontrolü sırasında 
delik incelemeleri veya 
döküntülerin giderilmesi 
için dönmelerini sağlar
• Kullanımı kolay



Manyetik taban, çelikte bile 
3 mm kadar ince tutuş sağlar. 
Dönen mıknatıslar sayesinde 
makineyi 80 mm çapında ve 
daha büyük çapta boru 
malzemesi üzerine yerleştirmeyi 
mümkün kılar. Aynı zamanda 
herhangi bir elektriğe de 
ihtiyaç duymaz, böylece 
mevcut amper tamamen motor 
için kullanılabilir. Ek olarak, 
bu ekstra güvenlik sağlar: 
yanlışlıkla voltaj kaybı olması 
durumunda, makine iş 
parçasından gevşemez. 
Ayrıca, GYRO-TEC teknolojisi
sayesinde herhangi bir 
yönde yer değiştirmeyi 
tespit ederken otomatik 
motor kapanmasını tetikler.

GYRO- TEC NEDİR?
GYRO- TEC herhangi bir yönde 
yer değiştirmeyi tespit ederken 
otomatik motor kapanmasını 
tetikleyen son teknolojiye 
sahip bir gyroscopic sensor 
tarafından desteklenmektedir.
Saptamalar ,

*Ani yapışma kaybı
*Aşırı titreşim
*İş parçalarının ani yer 
değiştirmesi



Bu makinede geliştirilmiş sıvı yağlı
dişli kutusu bulunur.

(Optimize motor verimliliği ve 
uzun makine ömrü)

Özellikler

• Manyetik taban için elektrik 
gerekmez
• Mıknatıslar, makinenin konum 
kontrolü sırasında delik 
incelemeleri veya döküntülerin 
giderilmesi için dönmelerini 
sağlar
• Entegre edilmiş sıvı yağlı dişli 
kutusu
• Motor dış gövdeden kömür 
değiştirebilme imkanı
• Dijital güç kontrol etme paneli 
ve akıllı tekrar başlatma 
teknolojisi.



Çok kompakt manyetik 
delme makinesi, sadece 
16,5 cm yüksekliğinde. 
H-kirişleri, çelik yapılar, 
levhalar, profiller vb. Gibi 
sınırlı yüksekliğe sahip 
alanlarda delik delmek 
için mükemmeldir. 
Makine hem sol hem de 
sağ işlem için güçlü bir 
mıknatıs ve kolay 
açma / kilitleme 
besleme kolu ile 
donatılmıştır.



Özellikler

• Kullanıcı dostu hızlı bağlantı 
kesici montaj sistemi
• Sol ve sağ kullanım için 
çıkarılabilir mandallı 
besleme kolu
• Çıkarılabilir ve kaydırılabilir 
yukarı ve aşağı güvenlik 
koruması
• Entegre edilmiş motor kablosu
• Entegre edilmiş ek emniyet 
kemeri



Çalışkan ve akıllı. 
Pil ömrü ile LED-indikatörler 
güvenliğinizi garanti eder. 
Eşsiz EBM.360, malzemeyi 
50 mm kalınlığa kadar hızla 
keser ve faydalı ve ödüllü 
özelliklerle yüklenir. Güçlü 
hava motoru, güçlü Lityum 
İyon güç paketinden çıkan 
her performanstan sıkmak 
için tasarlanmıştır.

%0' dan %75'e şarj 
  dolması 20 
dakikadan az!



Özellikler

• Güçlendirilmiş batarya 
• Pratik boyutlandırma
• Takılabilir şaft 
• Yüksek güçlü tork motor 
• Optimum güvenlik için çok 
seviyeli elektronik koruma
• İnanılmaz derecede kısa 
süren şarj süresi



Bu hava makinesi, 
elektrikli el aletlerinin 
kullanımının söz konusu 
olmadığı durumlarda delme 
işleri için özel olarak 
tasarlanmıştır. Güçlü hava 
motoru ve güçlü sabit mıknatıs 
ile bu özel delme makinesi 
ATEX düzenlemelerine 
uygundur ve açık deniz, 
madencilik, petrol ve gaz 
endüstrisi gibi patlama tehlikesi 
olan işyerlerinde kullanılabilir.



Özellikler

• Hava motorlu sistem 
• Otomatik soğutma sistemi
• Arızaya karşı kalıcı 
mıknatıs sistemi
• Kıvılcım çıkarmayan 
(patlamaya karşı 
korumalı motor) 
•  Antistatik yapı
• Güvenlik kilidi
• Düşük gürültü













































Taşınabilir manyetik delme 
makineleri ile birlikte 
kullanılmak üzere özel 
olarak tasarlanmıştır.

 







Özellikleri 
• Sessiz ve titreşimsiz 
• Düzgün mükemmel sonuç,
• 30° ve 45° opsiyonel R2.5 
freze kafaları mevcut
• Her çeşit servis ve yedek 
parça mevcut
• Mükemmel uyum sağlayan 
kesme plakaları mevcuttur.

Freze kafası

Kesme plakası Kesme plakası

Freze kafası Freze kafası

Teknik Özellikler 



Teknik Özellikler

Kesme plakası



Teknik Özellikler

Kesme plakası



Teknik Özellikler 

Kompakt, elde taşınabilir 
formda büyük kapasiteli 
kesme gücü.
Bu güçlü, güçlü dişli testere 
makinesi, 10 mm kalınlığında, 
kolay ve güvenli bir şekilde 
metal dilimleme yapar.

Testere Aksesuarları

Teknik Özellikler 
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