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RODIA® Diamantové jádrové vrtání
Ruční & Stolní vrtání

	 Rychlovýměnnný systém 
(Quick Change)

Výměna vrtací korunky G 1/2“  
bez použití nářadí

	 Přípojka pro externí přívod vody

 Přípojka pro externí přívod vody 	 Vodní tlakový ventil 
„Aqua Stop“ s regu-
lací množství vody 

 Perfektní dávkování 
požadovaného množství 
vody

RODIADRILL Ceramic

Ruční vrtačka pro mokré vrtání otvorů o Ø 6 - 67 mm

Pro specialisty v oblasti topenářské/koupelnové techniky, dlaždiče,  
stavitele schodišť, rekonstrukční firmy až po elektroinstalatéry. Ideálně 
tam, kde je nutné pracovat bez rázů a s extrémně tvrdými materiály.

TECHNICKÉ ÚDAJE         

2stupňová převodovka: 1. stupeň  2. stupeň
Jmenovitý počet otáček: 3600 U / min 6400 U / min
Rozsah vrtání v mm: Ø 25 - 67 Ø 6 - 25
Napětí: 230 V 
Vstupní/Výstupní výkon: 1150 Watt / 800 Watt
Příkon: 3,6 A
Max. hloubka vrtání: 400 mm (v závislosti na materiálu)

Min. odstup od stěny: 30 mm od středu vrtaného otvoru

Min. odstup od rohu: 30 mm od středu vrtaného otvoru

Hmotnost: 3,4 kg  
  

*pouze do dlaždic! Jinak max. 35 mm v betonu.

OBLASTI POUŽITÍ

Ruční mokré vrtání do:  
(armovaného) betonu o Ø 6–35 mm, mramorových, žulových  
a keramických dlaždic, zdiva, voštinových cihel a skla o Ø 6–67 mm

VÝHODY PŘI POUŽITÍ  

• Pro všechny běžné vrtací korunky G 1/2“
• Práce bez únavy díky nízké hmotnosti
• Provrtává i kombinace materiálů (např. dlaždice + zdivo)  
 bez poškození materiálu resp. jeho povrchu, bez otravné 
 výměny nástrojů
• Tlačítko „Aqua Stop“ s regulací množství vody
• Ideální pro sériové vrtání díky externímu přívodu vody
• Výměna vrtacích nástrojů bez použití nářadí díky  
 systému Quick Change
• Integrovaná vodní nádržka o objemu 1 l pro 4–6 vrtaných otvorů

Profil produktu

Označení  Obj. č. Označení  Obj. č.

Pomůcka pro ruční navrtání do Ø 83 mm	  FF35750 Vodovodní hadice s funkcí Aqua Stop 	  FF35302
Rychlovýměnnný adaptér 	  FF35751 Vrtací korunky HSP pro přírodní kámen         
Tlaková nádoba na vodu 10 l 	  FF35026 
Speciální vodovodní hadice   FF35301 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 67

	 Integrovaná vodní nádržka o ob-
jemu 1 l 

 Postačující pro vrtání 4–6 otvorů, 
otočná pro práci ve stísněných  
podmínkách

7dílná sada (č. FF40150) obsahující: motor RODIADRILL Ceramic, po 1 vrtací korunce 
High Speed Plus Ø 6-8-10 mm (č. FF44806, FF44808, FF44810), rozvidlený klíč SW 24  
a 27 (č. FF70024, FF70027), přepravní kufřík (č. FF60150)

Označení  kg g Obj. č.

RODIADRILL Ceramic Set 3,4 FF40150
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