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Bedieningspaneel: 
 

Elektrisch geschakeld: 
 Met veiligheids relais voor onbedoeld inschakelen van motor 
 
Elektronisch geschakeld: 
 Verkeerde bediening uitgesloten door “slimme” elektronica; de 

motor kan niet worden gestart zonder bekrachtigde magneet, de 
motor schakelt af na bediening van een willekeurige knop. In 
noodsituaties kan men zich niet vergissen 

 Minder kans op ongevallen omdat de magneet bij uitschakeling 
pas na 3 seconden ontkrachtigd wordt 

 Gemakkelijk te bedienen grote verzonken knoppen reduceren 
kans op beschadiging of onbedoelde inschakeling 

 Visuele en (discrete) audiovisuele controle van de functies 
 Netspanning indicatie d.m.v. een knipperende LED 

Voor alle MAGTRON magneetboormachines geldt: 
 
 De bedieningshandels zijn zeer eenvoudig van zijde te wisselen 

 
 Spuitgiet aluminium behuizing: licht en uiterst sterk 

 
 Standaard geleverd in slagvaste kunststof koffer met een 19 mm kernboorhouder, 

kunststof spanenkap, veiligheids spanband, inbussleutels en gebruiksaanwijzing 
 

 Stabiele en spelingvrije montage van de motoren door fixatie op een voor elke machine 
speciaal uit één stuk geconstrueerde geleiding en tandwielhuis direct op de geleiding 
gemonteerd  (M.u.v. MB30) 

Links / Rechts schakeling voor tappen/draadsnijden
 
 
Draaivoet magneet met 22mm axiale speling en een 
hoekverdraaiing van 100 graden 
 
Elektronische toerentalregeling  
 
 
Elektronische toerentalregeling met “Toerental 
Constant“ elektronica (blijft gelijk onder belasting) 
 
Overstroom beveiliging  
 
Temperatuur beveiliging 
 
MAGTRON High Power dubbel-spoels 
elektromagneten hebben een optimale grootte / 
sterkte verhouding, ruim voldoende sterk voor de 
capaciteit van de machine. 
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Verklaring van de gebruikte pictogrammen: 

Kernboor capaciteit voor kernboren met snijlengte 30mm  
(ook langere kernboren kunnen worden gebruikt, echter alleen zonder uitwerpstift) 
 
Kernboor capaciteit voor kernboren met snijlengte 30 & 50mm 
(ook langere kernboren kunnen worden gebruikt, echter alleen zonder uitwerpstift) 

 
Spiraalboor capaciteit 
 
 
1 Mechanisch toerental 
 
 
2 Mechanisch instelbare toerentallen 
 
 
4  Mechanisch instelbare toerentallen 
 
 
Morse Conus houder (MC2 of MC3) 
 
 
Automatisch Koel-/Smeer systeem 
 
 
Quickhitch SnelSpan kernboorhouder voor  kernboren  
met 19mm schacht en 1 of 2 platte vlakken 
 
 
Mechanische slipkoppeling op de uitgaande as 
 
 
Licht in gewicht, ideaal voor gebruik “op de ladder” 
 



 

   

                                               MBE50 
 

Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 50 mm 
Spiraalboorcap.: Ø   1 – 19 mm 
Boorhouder: MC2 - 19mm kernboorhouder 

(30 mm snijdiepte, 50mm optioneel) 

Toerental I onbel.: 0-280 min¹ 
Toerental II onbel.: 0-500 min¹ 
Motorvermogen: 1.100 W 
Magneet:  100x180x60 mm,  

“High Power”  
Gewicht:  15 kg 
Slag:  170 mm 
 
 Klein, draagbaar, Duitse motor met hoog koppel en twee  

Mechanische toerentallen 
 Stabiele geleiding uit één stuk, montage op de tandwielkast 
 Elektronische toerentalregeling en overstroombeveiliging 

Optioneel: Automatische smering, SnelSpan kernboorhouder 

                          MB30 
 
Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 32 mm 
Spiraalboorcap.: Ø   1 – 13 mm 
Boorhouder: ½”x20UNF- 19 mm  

(30mm snijdiepte, 50mm optioneel) 
Toerental onbelast: 550 min¹ 
Motorvermogen: 720 W 
Magneet:  80x160x50 mm,  

“High Power”  
Gewicht:  9,5 kg 
Slag:  147 mm 
 
 Klein, licht en gemakkelijk draagbaar 
 Eenvoudig wisselen tussen kernboren en 

spiraalboren met de bijgeleverde boorkop  
 Optioneel leverbaar met automatische smering 

Ø1-13mm 1 Gear

Ø1-13mm

                          MBE35n 

 
Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 35 mm 
Spiraalboorcap.: Ø   1 – 13 mm 
Boorhouder: Geïntegreerd - 19 mm  

(50mm snijdiepte) 
Toerental nominaal: 450 min¹ 
Motorvermogen: 1.100 W 
Magneet:  80x160x50 mm,  

“High Power”  
Gewicht:  11 kg 
Slag:  150 mm 

 
 Klein, licht en gemakkelijk draagbaar 
 Hoog koppel, Duitse kwaliteits boormotor 
 Geïntegreerde kernboorhouder met 

automatische smering 

Ø12-35mm Ø1-13mm 1 Gear 

Ø12-50mm

Ø12-32mm

2 Gears MC2 



 

   

Ø1-19mm

Ø12-100mm Ø1-32mm 2 Gears MC3 Clutch

                                         MBQ50 
 

Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 50 mm 
Spiraalboorcap.: Ø   1 – 19 mm 
Boorhouder: MC2-Snelspan kernboorhouder 

(50mm snijdiepte) 

Toerental I onbel.: 280 min¹ 
Toerental II onbel.: 500 min¹ 
Motorvermogen: 1.100 W 
Magneet:  100x180x60 mm,  

“High Power”  
Gewicht:  15 kg 
Slag:  170 mm 
 
 Klein, draagbaar, Duitse motor met hoog koppel en  

twee schakelstanden 
 Stabiele geleiding uit één stuk, montage op de tandwielkast 
 Standaard uitgevoerd met Quickhitch SnelSpan  

kernboorhouder en automatische smering 
 

Ø12-100mm Ø1-32mm

2 Gears MC2 

                                               MBSE100 
 

Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 100 mm 
Spiraalboorcap.: Ø   1 – 32 mm 
Boorhouder: MC3 – 19 mm  

(50mm snijdiepte) 

Toerental I onbel.: 50-130 min¹ 
Toerental II onbel.: 160-450 min¹ 
Motorvermogen: 1.800 W 
Magneet:  110x220x65 mm,  

“High Power”  
Gewicht:  27 kg 
Slag:  280 mm 
 
 Twee schakelstanden, traploos “toerental constant”  

regeling, slipkoppeling, Morse Conus 3 
 Automatische koeling/smering, overlast beveiliging,  
 Stabiele geleiding uit één stuk, montage op de tandwielkast 
 Draaivoet magneet 100˚ / 22 mm 
 Optioneel: SnelSpan kernboorhouder  

Ø12-50mm

                                             MBE100 
 

Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 100 mm 
Spiraalboorcap.: Ø   1 – 32 mm 
Boorhouder: MC3 – 19 mm  

(50mm snijdiepte) 

Toerental I onbel.: 50-130 min¹ 
Toerental II onbel.: 160-450 min¹ 
Motorvermogen: 1.800 W 
Magneet:  110x220x65 mm,  

“High Power”  
Gewicht:  26 kg 
Slag:  280 mm 
 
 Twee schakelstanden, traploos “toerental constant”  

regeling, slipkoppeling, Morse Conus 3 
 Automatische koeling/smering, overlast beveiliging,  
 Stabiele geleiding uit één stuk, montage op de tandwielkast 
 Optioneel: SnelSpan kernboorhouder 

2 Gears Clutch MC3 



 

   

        MBE50FR 
 

Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 50 mm 
Tapcapaciteit: Ø M5 – M16 (M20) 
Spiraalboorcapaciteit: Ø   1 – 19 mm 
Boorhouder: MC2 – 19 mm  

(30 mm snijdiepte, 50mm optioneel) 

Toerental I onbelast: 0-280 min¹ 
Toerental II onbelast: 0-500 min¹ 
Motorvermogen: 1.100 W 
Magneet: 100x180x60 mm,  
 “High Power”  
Gewicht: 15 kg 
Slag: 170 mm 
 
 
 Tapmachine met links/rechts schakeling, géén dure terugloop 

tapkop vereist! 
 Robuuste motor, twee schakelstanden, variabel toerental, 

overlast beveiliging 
 Stabiele geleiding uit één stuk, montage op de tandwielkast 
 Optioneel: Automatische smering, SnelSpan kernboorhouder 

Ø12-50mm Ø1-19mm 2 Gears MC2 

       MBE100+FR 
 

Kernboorcapaciteit: Ø 12 – 130 mm * 
Tapcapaciteit:: Ø M5 – M30 
Spiraalboorcapaciteit: Ø   1 – 32 mm 
Boorhouder: MC3 – 19 mm  

(50 mm snijdiepte) 

Toerental 1 onbelast: 110 min¹ 
Toerental 2 onbelast: 175 min¹ 
Toerental 3 onbelast: 245 min¹ 
Toerental 4 onbelast: 385 min¹ 
Motorvermogen: 1700 W 
Magneet: 110x220x65 mm,  
 “High Power”  
Gewicht: 26 kg 
Slag: 280 mm 
Afmetingen: 375x522x135 mm 
 
*  van 100-130 mm met TCT kernboren 

 
 Tapmachine met links/rechts schakeling, géén dure terugloop 

tapkop vereist! 
 Zeer robuuste Duitse hoog koppel motor met 4 

schakelstanden en slipkoppeling op de uitgaande as 
 Stabiele geleiding uit één stuk 
 Ook verkrijgbaar met draaivoet magneet: MBSE100+FR 
 Optioneel:  

 
Automatische smering,  
 
SnelSpan kernboorhouder,  
 
 
SnelSpan tapkophouder voor  
Nr. 2  tapkoppen 

Ø12-130mm Ø1-32mm 4 Gears MC3 Clutch

Fwd/Rev 

Fwd/Rev 



0            MB16 
 
 
 

 
Halsopname diameter: Ø 43 mm 
Spiraalboorcapaciteit: Ø   1 – 16 mm 
Magneet: 80x160x50 mm,  
 “High Power”  
Gewicht: 8 kg 
Slag: 150 mm 
 
 
 
 
 

 Stopcontact met veiligheidsschakeling ingebouwd 

        MBS32 
 
Met “SWIVEL” (draaivoet) 
 
 

Halsopname diameter: Ø 54 mm 
Spiraalboorcapaciteit: Ø   1 – 32 mm 
Swivel magneet: 110x220x65 mm, 
 “High Power”  
Verdraaiing: 22mm / 100° 
 
 
Gewicht: 20 kg 
Slag: 280 mm 

 
 Stopcontact met veiligheidsschakeling ingebouwd 
 Universele slede met diverse bevestigings mogelijkheden 


                    UA5000 
 
Kernboorcapaciteit:  Ø 12 – 50 mm 
Spiraalboorcapaciteit:    Ø   1 – 13 mm 
Boorhouder:  ½”x20UNF - 19 mm Weldon 
 (50mm snijdiepte) 

Toerental I / II onbelast: 350 min¹ / 650 min¹ 
Motorvermogen: 1.150 W 
Magneet: 94x178x43 mm 
Gewicht: 19,5 kg 
Slag: 184 mm 
Hoogte - min/max: 480/660 mm  
Breedte - auto/handm.: 230/270 mm 
Lengte overall: 360 mm 
Center as tot magneet: 48 mm 

 Automatische voeding  
 Automatisch Koel-/Smeersysteem  
 Zeer stabiele motorslede door staaf geleiding 
 Automatisch variabele Voedingssnelheid 
 Overlastbeveiliging, Magnetkracht sensor (schakelbaar), Cyclus stop 
 Boormotor met laag Toerental (2 mechanisch instelbare toerentallen) 
 Deze booreenheid is speciaal ontwikkeld voor HHSSSS  &&  TTCCTT  kkeerrnnbboorreenn  
 Geschikt voor spiraalboren (met optioneel verkrijgbare boorkop) 
 Optioneel met 75 mm snijdiepte kit leverbaar (tegen extra kosten) 

                    AIRBOR2 
 
 
Kernboorcapaciteit:  Ø 12 – 50 mm 
Boorhouder:  19 mm Standaard 
 (50mm snijdiepte) 

Toerental  onbelast: 400 min¹ 
Luchtverbruik: 30 cfm 
Lucht toevoer: 6,3 bar 
Motorvermogen: 0.77 kw (1 HP) 
Magneet: 100x160x50 mm 
Magneet kracht: 6.375 N 
Gewicht: 13 kg 
Slag: 170 mm 
 

 Geïntegreerd automatisch Koel-/Smeersysteem  
 Sterke heavy duty luchtmotor 
 Anti-statisch, anti-vonk constructie 
 Failsafe permanente magneet, met uitschuifbare hendel geschakeld 
 Mechanische motor inschakelbeveiliging 
 Geschikt voor explosie gevaarlijke gebieden  of natte ruimtes 
 GEEN netvoeding benodigd, werkt uitsluitend op druklucht 

                    HUW150 
 
 
Kernboorcapaciteit:  Ø 12 – 60 mm 
Tapcapaciteit:  Ø M5 – M30* 
Boorhouder:  19 mm Standaard 
 (50mm snijdiepte) 

Toerental  onbelast: 50-400 min¹ 
(Fwd/Rev) (afhankelijk van flowrate) 

Motor “flowrate”: 10-50 l/min 
Optimale druk: 2000 psi 
Max. inlaat druk: 3250 psi (224 bar) 
Magneet: 100x170 mm 
Gewicht: 21 kg 
Slag: 170 mm 
Afmetingen: 380x500x185 mm 
 
 Automatisch Koel-/Smeersysteem  
 Hydraulische heavy duty motor 
 Failsafe permanente magneet, met hendel geschakeld 
 Mechanische motor inschakeling, met Fwd/Rev “deadmans”  bedienings 

hendel (HUW150-2) or “emergency” bedieningshendel (HUW150-1) 
 Geschikt voor ONDERWATER  of natte ruimtes 
 GEEN netvoeding benodigd, werkt uitsluitend op Hydrauliek 

 

HYDRAULISCH AANGEDREVEN
 

 

LUCHT AANGEDREVEN 
 

 

LAAG PROFIEL MACHINE AUTOMATISCHE VOEDING 

MAGNEET BOORSTANDAARD
 

MAGNEET BOORSTANDAARD

                                 MLP40 

 
 
 
Kernboorcapaciteit:       Ø 12 – 40 mm 
Spiraalboorcapaciteit*: Ø   1 – 13 mm 
Boorhouder:      Geïntegreerd - 19 mm  

      (30mm snijdiepte) 

Toerental  onbelast:     320 min¹ 
Motorvermogen:      1.300 W 
Magneet:       100x215x46 mm,  

     “High Power”  
Gewicht:       13,2 kg 
Afmetingen:      391x195x120 mm 
Slag:       50 mm 
 
 
 Licht gewicht, laag profiel, slechts 195 mm hoog  
 Hoog-koppel, Duitse kwaliteits boormotor 
 Geïntegreerde kernboorhouder met automatische smering 
 Bedieningshendel met ratel welke aan beide zijden kan worden 

gebruikt 
* Spiraalboren alleen met spiraalboren met 19mm Weldon aansluiting 



Kernboor capaciteit voor kernboren met snijlengte 30mm  
 
 
Kernboor capaciteit voor kernboren met snijlengte 30 & 50mm 
 
 
Spiraalboor capaciteit 
 
 
1 Mechanisch toerental 
 
 
2 Mechanisch instelbare toerentallen 
 
 
4 Mechanisch instelbare toerentallen 
 
 
Automatisch koel/smeer systeem 

 

   

 

  

 

      

 

  

  MB30 MBE35n MLP40 MBE50 MBQ50 MBE100 MBSE100 MBE40FR MBE100+FR AIRBOR2 HUW150 UA50 

 
32 mm  40 mm 50 mm    50 mm     

 

32 mm met 
optionele 

boorhouder 
35 mm  

50 mm met 
optionele 

boorhouder 
50 mm 100 mm 100 mm

50 mm met 
optionele 

boorhouder 
130 mm* 

 
 

*100-130 met TCT kernboor 

50 mm 60 mm 50 mm 

 
13 mm 13 mm 13 mm* 

 
 

*met Weldon spiraalboren 
19 mm 19 mm 32 mm 32 mm 19 mm 32 mm 13 mm  13 mm 

  550 min¹ 450 min¹ 320 min¹       400 min¹ 50-400 min¹  

 
   0-280 min¹ 

0-500 min¹ 
280 min¹ 
500 min¹ 

50-130 min¹
160-450 min¹

50-130 min¹
160-450 min¹

0-280 min¹
0-500 min¹    

350 min¹ 
650 min¹ 

          110,175 min¹ 
245,385 min¹    

 
   

MC 
No. 2 

MC 
No. 2 

MC 
No. 3 

MC 
No. 3 

MC 
No. 2 

MC 
No. 3    

 
Optie ● ● Optie ● ● ● Optie Optie ● ● ● 

     Optie ● Optie Optie Optie Optie    

 
     ● ●  ●    

 
   ● ●   ●     

 
     ● ●      

 
       ● ●  ●  

 
   ●  ● ● ●     

 
   ●  ● ● ●     

 
● ● ● ● ● ● ● ● ●   ● 

 
      ●      

 
9,5 kg 11 kg 13,2 kg 15 kg 15 kg 26 kg 27 kg 15 kg 26 kg 13 kg 21 kg 19,5 kg 

 
147 mm 150 mm 50 mm 170 mm 170 mm 280 mm 280 mm 170 mm 280 mm 170mm 170 mm 184 mm

Motor 
Vermogen 720 W 1100 W 1300 W 1100 W 1100 W 1800 W 1800 W 1100 W 1700 W 0.77 kW Olie druk 

afhankelijk 1150 W

Paneel 
type        

Fwd/Rev Fwd/Rev - - Speciaal

Morse Conus houder (MC2 of MC3) 
 
 
Quickhitch SnelSpan kernboorhouder 
 
 
Mechanische slipkoppeling op de uitgaande as 
 
 
Elektronische toerentalregeling  
 
 
 
Elektronische toerentalregeling met “Toerental Constant“ 
elektronica 
 
 
 
Links / Rechts schakeling voor tappen/draadsnijden 

Overstroom beveiliging  
 
 
Temperatuur beveiliging 
 
 
MAGTRON High Power magneet: 
 
 
Draaivoet magneet met 22mm / 100 graden 
 
 
Licht in gewicht 
 
 
Elektrisch geschakeld bedieningspaneel: 
 
 
Elektronisch geschakeld bedieningspaneel (MK2)

 

Slag 



   

                   HSS-Co8 Kobalt Kernboren  (HSS-M42 kwaliteit) 

 

Verkrijgbaar in Ø 12 mm – Ø 69 mm met 19 mm standaardopname (Weldon), 1 mm oplopend 
Verkrijgbaar in Ø 70 mm – Ø 100 mm met 32 mm standaardopname (Weldon), 1 mm oplopend 
 
Met boordiepten: 30 mm & 50 mm (6,35 mm uitwerpstift gat) 
(* Halve maten of speciale diameters op aanvraag.) 

 
Artikelnummers: (** = diameter) 
 M**S voor 30 mm boordiepte 
 M**L voor 50 mm boordiepte 

 

MAGTRON HSS-Co8 Kernboren met 8% Kobalt. Voor langere standtijden en moeilijkere materialen zoals 
RVS, Hardox en andere gelegeerde stalen. 

 

                   HSS Kernboren  (HSS-M2 kwaliteit) 

 

Verkrijgbaar in Ø 12 mm – Ø 69 mm met 19 mm standaardopname (Weldon), 1 mm oplopend 
Verkrijgbaar in Ø 70 mm – Ø 100 mm met 32 mm standaardopname (Weldon), 1 mm oplopend 
 
Met boordiepten: 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm (6,35 mm uitwerpstift gat) 
(* Halve maten of speciale diameters op aanvraag.) 

 
Artikelnummers: (** = diameter) 
 **S voor 30 mm boordiepte 
 **L voor 50 mm boordiepte 
 **x75 voor 75  mm boordiepte 
 **x100 voor 100 mm boordiepte 
 

MAGTRON Kernboren zijn uitgevoerd met een speciale slijping & vertanding voor optimale snij 
eigenschappen, standtijd en goede snij vriendelijkheid tegenover beperkter breukgevaar. 

                   Oerlikon-Balzers TiAlN – Futura coating 

 

Als optie beschikbaar op al onze HSS & HSS-Co8 Kernboren 
 
Artikelnummers:  
 Coat1 voor Kernboren tot Ø 32 mm  
 Coat2 voor Kernboren van Ø 33 mm tot Ø 50 mm 
  >50mm op aanvraag 
 

Bij kernboren kunnen koel- en smeermiddelen niet altijd goed worden toegepast. Door een TiAlN – 
Futura multi-layer coating zal de kans op breuk flink verminderen en worden aanzienlijke standtijd 
verhogingen gerealiseerd, zelfs bij “droog” gebruik en hogere snij snelheden. Tot 30% hogere snij 
snelheden kunnen worden toegepast. 

 

                   TCT Kernboren  (Kernboren met hardmetalen tanden) 

 

Verkrijgbaar in Ø 12 mm – Ø 60 mm met 19 mm standaardopname (Weldon), 1 mm oplopend 
Verkrijgbaar in Ø 61 mm – Ø 150 mm met 32 mm standaardopname (Weldon), 1 mm oplopend * 
 
Met boordiepten: 35 mm, 55 mm, 75 mm & 100 mm (8,00 mm uitwerpstift gat vanaf Ø17 mm) 
(* Vanaf Ø 70mm met 5 mm oplopend, halve maten, langere boordiepten of speciale diameters op aanvraag) 

 
Artikelnummers: (** = diameter) 
 TCT**S voor 35 mm boordiepte 
 TCT**L voor 55 mm boordiepte 
 TCT**75 voor 75 mm boordiepte 
 TCT**100 voor 100 mm boordiepte 
 

TCT kernboren voor langere standtijden en moeilijkere materialen zoals Gietstaal, RVS, Hardox en andere 
gelegeerde stalen. 



   
Met een productie capaciteit van meer dan 55.000 Kernboren per maand, behoort MAGTRON tot de grootste Kernboor 
fabrikanten in de Wereld. Wij leveren onze Kernboren onder de merknaam MAGTRON én beleveren O.E.M. andere 
wereldwijd bekende fabrikanten. We investeren jaarlijks in ontwikkeling, verbetering van ons product en in de nieuwste 
op de markt verkrijgbare productie middelen. Met onze “state of the art” machines produceren we top kwaliteit voor 
absoluut concurrerende prijzen. De volledige productie vindt plaats in onze eigen fabriek in Sheffield – UK. 
Op aanvraag produceren wij Kernboren in bijna elke diameter, lengte & kwaliteit! 

 

Bij MAGTRON kernboren wordt  de spaanafvoer separaat op een speciaal hiervoor ontwikkelde machine onder hogedruk-
koeling “vol” geslepen waarna deze op tolerantie wordt rond geslepen. Materiaal degeneratie en beïnvloeding van de 
harding in het productieproces is hierdoor uitgesloten, wat tot een nog hogere kwaliteit van de boor leidt, met name bij 
kobalt gelegeerde uitvoering. 

 

In tegenstelling tot spiraalboren, waarbij het gat volledig moet worden 
verspaand wordt bij kernboren het materiaal uitsluitend aan de omtrek 
van het gat verwijderd.  

Om een gat te produceren heeft men minder tijd en vermogen nodig dan 
wanneer een traditionele spiraalboor wordt gebruikt. 

De kernboor capaciteit van een machine is daardoor groter dan de 
spiraalboor capaciteit. De prop die na het boren uitgeworpen wordt heeft 
ook een hogere schroot waarde dan boorkrullen 

MAGTRON kernboren zijn uitgevoerd met een speciale slijping & 
vertanding voor: 

 Optimale verhouding snij eigenschappen 
 Uitstekende aanzet zonder wegloop 
 Zeer nauwkeurig 
 Conisch geslepen binnenkant voor het goed lossen van de prop 
 Een goede snij vriendelijkheid tegenover een beperkt breukgevaar 
 Een hogere kwaliteit en tolerantie van de boor  
 Vertanding met z.g. “middensnijder” met als voordelen: 

o Langere standtijd  
o Vergevingsgezinder  
o Constanter in gebruik  
o Hogere voeding mogelijk  



   

We voeren een volledige voorraad van alle gangbare onderdelen van ons productenpakket. 

 Elektronische onderdelen 
 Behuizingen 
 Ankers / Velden 
 Magneten 
 Tandwielen 
 Schakelaars 
 Lagers 
 Etc. 

Voor elke machine is een onderdelenlijst beschikbaar in PDF formaat. 

 

In onze service werkplaats te Oostvoorne verzorgen wij service en reparaties aan eigen fabricaat machines maar ook voor 
“vreemde” merken kunnen we u vaak behulpzaam zijn. Tijdig onderhoud zal de levensduur van een machine aanzienlijk 
verlengen. 

 Gunstig werkplaats tarief 
 Altijd een kosten vooropgaaf 
 Kennis van zaken 
 Alle onderdelen op voorraad 
 Uitsluitend originele onderdelen 
 Beperkte onderzoekskosten wanneer er niet meer te repareren valt 
 Geen onderzoekskosten in geval van vervanging door een nieuwe machine 

 

We voeren een volledige voorraad van toebehoren en accessoires. 

 Kernboorhouders zonder / met koelvloeistofaansluiting 
 Koelvloeistofhouders 
 Uitwerp- / Centreerstiften 
 Boorkoppen 
 Adapters 
 Verlengstukken 
 Verzinkboren 
 Koel- / smeermiddelen 
 Pijpklemmen 
 Taphouders 
 Spiraalboren met “Weldon” aansluiting 
 Magnetische spanen opruimstaaf 
 Spaanhaak 

Voor de volledige lijst verwijzen we u naar onze accessoires prijslijst 

SITE: WWW.MAGTRON.COM   EMAIL: INFO@MAGTRON.COM   TEL.:+31 (0)181 404563   FAX: +31 (0)181 404373 



MMMaaagggnnneeeeeettt   KKKeeerrrnnnbbboooooorrr      
            MMMaaaccchhhiiinnneee   MMMBBBHHHMMM---333555

 

Wij adviseren u graag:  

 
 
 
 Site: WWW.MAGTRON.COM Email: INFO@MAGTRON.COM

MAGTRON (U.D.C.E. Ltd)  3233 KK  Oostvoorne 
Dalweg 1    THE NETHERLANDS 

Tel.: 0181 404563  Fax: 0181 404373 

Specificaties MBHM-35: 
 
Kernboor capaciteit:  Ø 12 – 35 mm 
Spiraalboor cap.:  Ø   1 – 13 mm 
Boorhouder:   Geïntegreerd - 19 mm  

       (50 mm snijdiepte) 

Toerental onbelast: 450 min¹ 
Motorvermogen :  1050 W 
Magneet:  160x80x42 mm,  
  “High Power”  
Gewicht:  11,6 kg 
Slag:  105 mm 
Afmetingen (LxHxB):      270 x 330 x 110 mm  

      (B:165 mm incl. handels) 

 

MAGTRON machines worden standaard geleverd in een robuuste, licht 
en gemakkelijk te dragen kunststof koffer, inclusief accessoires en spanenkap.

Motor gemonteerd op de 
onderste positie 

 

BY 

De Prijskraker! 
NIEUW 

Motor gemonteerd op de bovenste 
positie  (±10 minuten montage tijd) 
 

35 mm Capaciteit 

 Compact – makkelijk te positioneren 
 Lichtgewicht – ideaal voor werk op locatie 
 Krachtig – Kernboren t/m Ø 35 mm 
 Montage v.d. motor op 2 posities – voor spiraalboren 
 Op het tandwielhuis gemonteerd – Optimale stabiliteit 
 Geïntegreerd automatisch koel/smeer systeem 
 Duitse, hoog koppel kwaliteitsmotor 
 SUPER PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING !! 

Geïntegreerd automatisch 
koel/smeer systeem 




