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Furadeiras de Base Magnética
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0011ANOS

CTYP - 60  (Reversível)
Furadeira reversível de base magnética 220V – 1850W, 2 rotações 260 / 460 
RPM, capacidade de perfuração de 13 até 60mm de diâmetro e profundidade de 
corte de até 60 mm. Comando de reversão para confecção de roscas internas até 
M30. Pode utilizar brocas maciças ou fresas anulares. Força de atração 18000N.

Capacidade de Furação: 
• Broca cone morse CM3 = Ø 27 mm a Ø 32 mm
• Redutor de cone morse 3 - 2 = Ø 15 mm a Ø 24 mm

CTYP - 100  (Reversível)
Furadeira reversível de base magnética 220V - 1800W, possui 4 rotações 82 / 
180 / 245 / 535RPM, capacidade de perfuração de 13 até 100 mm e profundi-

dade de corte até 60 mm. Comando de reversão para confecção de roscas internas 
até M42. Pode utilizar brocas maciças ou fresas anulares. Força de atração 

32000N.

Capacidade de Furação:
•Brocas cone morse CM4 = Ø 32 mm a Ø 50 mm

•Redutor de cone morse 4 - 3 = Ø 24 mm a Ø 32 mm
•Redutor de cone morse 3 - 2 = Ø 15 mm a Ø 24 mm

Cabeçotes de rosquear - M3 a M30
Conjunto de mandris encaixe cone morse 3 para ferramenta de rosquear interna.

 Disponível em 3 modelos:
                     Código Capacidade
                     J4112 M3-M12
                     J4124 M12-M24
                     J5230 M6-M30

CTYP - 28A
Furadeira horizontal de base magnética 220V – 1000W, rotação de 580RPM, 
capacidade de perfuração de 13 até 32mm de diâmetro e profundidade de corte de 
até 35mm com utilização de fresas anulares. Ferramenta ideal para locais de difícil 
acesso e espaço limitado. Força de atração 13000N com duplo magnetismo.


