
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

O nás, kdo jsme… 

 
Společnost PILART s.r.o. je ryze českou obchodní společností bez zahraničního 

kapitálu, která byla založena v roce 2003 a sídlí v Blansku, cca 30 km severně od 
Brna. Pro zákazníky je tu připravena moderní předváděcí hala včetně maloobchodní 

prodejny. PILART se nejen profiluje jako výrobce strojů značky PILART SPEEDY, ale 

též i jako dodavatel dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů formou výhradních 
zastoupení renomovaných zahraničních výrobců pro ČR a SR, včetně provádění 

kvalifikovaného a odborného servisu. Společnost disponuje na slovo vzatými 
odborníky s mnohaletými zkušenosti v oblasti dřevoobráběcích a kovoobráběcích 

strojů. Důležitým článkem společnosti PILART je vlastní servisní oddělení, které se 
specializuje na operativní řešení servisu strojů, řešení případných reklamací a 

rychlou odezvu směrem k zákazníkovi. Samozřejmostí našeho servisu je díky novým 

technologiím i vzdálená technická podpora pomocí internetového rozhraní, která 
dovoluje v mnoha případech zajistit kratší časovou odstávku stroje a minimalizovat 

tím tak případné časové a finanční ztráty našich zákazníků. 
 

 

 
 

 
Vrtačky ELRO jsou od roku 1961 výhradně vyráběny ve Španělsku. Tyto dlouhé 

roky inženýrské zkušenosti v kombinaci s vysoce kvalitními materiály komponentů a 
součástek činí tyto stroje jedinečnými a zaručují výrazně dlouhou životnost. 

 

Pevný základ stroje silnostěnné kvalitní lité struktury a naddimenzované pracovní 
vřeteno z kvalitní kalené oceli zajistí tichý chod a vysokou stabilitu. Pro zajištění 

přesného chodu vrtačky a to i při nepřetržitém vysokém namáhání jsou převodové 
hřídele a ozubená kola kalené a přesně broušené na všech převodech. 

 

Všechny vrtačky ERLO mají základní záruku 24 měsíců a 10 let garantovanou 
dodávku náhradních dílů. 

 
Vrtačky ERLO jsou nekompromisním věrným společníkem pro všechny úkoly od 

školní výuky po nepřetržitý výrobní provoz. 

 

 

  



 

SERVIS PILART 
 
Servisní oddělení v naší firmě vnímáme jako nejdůležitější prvek 

spolupráce se zákazníkem… 
Vysoká kvalita, rychlost a přesná práce u servisních zásahů je pro nás základním 

stavebním kamenem pro budování nových obchodních aktivit a rozšiřování svého 

pole působnosti na českém trhu. Klademe velký důraz na kvalitu odvedené práce 
 a plně a co nejrychleji se snažíme pokrývat individuální požadavky zákazníka.  

V oblasti servisu naše společnost vždy preferuje osvědčené dodavatele a volí 
individuální a finančně rozumná řešení, což vede ke spokojenosti našich nových  

i stávajících zákazníků. 

  
Společnost PILART, s.r.o., vám může nabídnout autorizovaný servis  

a dodávky náhradních dílů na stroje těchto značek: 
• PILART SPEEDY kompletní technologie na dělení a obrábění kompozitních a 

textilních materiálů 
• HG-HRIMME CNC centra na kompozity a hliník 

• GREMI KLIMA filtrace a odsávání 

• VOLZ CNC kovoobráběcí stroje 
• KNUTH konvenční kovoobráběcí stroje 

• HOLZ-HER kompletní technologie na výrobu nábytku 
• PANHANS dřevoobráběcí stroje 

• GRIGGIO dřevoobráběcí stroje 

• LANGE olepovačky hran 
• VITAP kolíkovačky a tvarové olepování 

• HOUFEK dřevoobráběcí stroje 
• VOTECS drtiče dřevního odpadu 

• BRIKLIS briketovací lisy 

• ORMA kompletní technologie na lisování 
• VECTOR CNC tvarové olepování 

 

V rámci servisu pro vás zajistíme: 
 
• Montáž, seřízení a zaškolení nových i použitých strojů 
• Zaškolení obsluhy a následné poradenství pro co nejrychlejší řešení vašich 

problémů 
• Opravy a seřízení běžných strojů 

• Pravidelné prohlídky strojů se zaměřením na předcházení budoucích závad 

• Návrhy a realizace rozvodů odsávání 
• Stěhování strojů, přepravu, zpětnou montáž a jejich seřízení 

 

Záruční servis: 
 
• Dle potřeb našich zákazníků nabízíme servisní zásah v co nejkratším možném 

čase 
S požadavky na servis se obracejte na vedoucího servisního střediska: 

 

Martin Mynařík, BA - vedoucí zákaznického servisu 
Zákaznická linka: +420 516 410 514 

Mobilní číslo: +420 736 473 625 
E-mail: servis@pilart.cz 

 

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA 
 
Široká nabídka sortimentu v moderně zařízené a vybavené prodejně… 
V roce 2013 jsme pro naše zákazníky otevřeli reprezentativní prodejnu a k ní 

příslušné skladové prostory. Prodejna se specializuje na dřevoobráběcí nástroje  

a další příbuzný sortiment. Zákaznici tu naleznou pilové kotouče, výměnné nože do 
frézovacích hlav, frézy stopkové i nástrčné dle druhu určení a požadovaného tvaru, 

soupravy speciálních fréz, výměnné břitové destičky, hoblovací nože, sukovníky, 
dlabací vrtáky, kolíkovací vrtáky, truhlářská lepidla, pilové pásy, odsávací hadice  

a v neposlední řadě též diamantové nástroje a příslušenství pro CNC stroje. Součástí 

nabídky je i zakázková výroba speciálních nástrojů dle požadavku zákazníka. 
Zajišťujeme profesionální ostřeni a opravy všech druhů dřevoobráběcích 

nástrojů. 
 

KONTAKT NA PRODEJNU 
 
Otevírací doba: 

Pondělí – Pátek vždy od 8:00 – 17:00 hod. 
Polední přestávka od 12:00 – 13:00 hod. 

 

Kontakt na prodejnu: 
Tel.: +420 516 410 515, E-mail: obchod@pilart.cz 

 
Zákazníci, nejen z České republiky mohou objednat zboží i přes internetový 

obchod: www.pilart-drevoobrabeci-nastroje.cz 
 

Objednané zboží zasíláme přepravní společností nebo si můžete osobně 

vyzvednout v maloobchodní prodejně v sídle společnosti PILART s.r.o. 
 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

http://www.pilart-drevoobrabeci-nastroje.cz/


 

 Sloupová vrtačka ERLO TS 25, 30 

 

Přednosti vrtačky 

 Manuální posuv 

 Manuální převodovka 

 Pohyblivý stůl  

 Pevný vřeteník 

 
 

 

Standardní výbava: 

nastavitelný konec hloubky 

vyrážeč nástrojů 

osvětlovací zařízení 

ochranný vypínač motoru 

bezpečnostní tlačítko 

pravé / levé otáčení vřetena 

elektrické vybavení na nízké napětí 

samostatná elektrická rozvodná skříň a hlavní vypínač u provedení V 

ochrana vrtačky s mikro stopem 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky - elektronicky 



 

Příplatková výbava: 

 R – chladící zařízení      

 V – elektronický variátor pro plynulou změnu otáček  

A) 45 – 125   B) 125 – 370   

C) 380 – 1070   D) 1100 – 3100 

 A – automatický posuv vřetene 

 Přední kolečko pro jemný posuv 30020 

 Digitální měření hloubky 30022  

 Digitální měření otáček vřetene (pouze u modelu V) 30021 

 Zpětný chod pro vrtání závitů IR/RS 30042    

 Závitovací zařízení s vedením a brzdou (vč. 1 vřetene) 30070 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 30075  

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 30080   

 Rotační stůl 30082       

 Více vřetenová hlava nastavitelná 30090   

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 30100   

 Pneumatické vahadlo pro více vřetenovou hlavu 30125  

 Chlazení pro každé vřeteno více vřetenové hlavy 30150  

 Doplněk sloupu 30110     

 Automatický vrtací posuv HYDROBLOK 30118 (nelze u provedení A) 

 Křížový stůl 430x240 mm (X 280, Y 180 mm) 60310   

 Křížový stůl 600x240 mm (X 400, Y 180 mm) 60315   

 Bi manual ovládání 91126      

 Dokumenty v tištěné podobě      

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

* příplatková výbava 

Technické parametry: TS 25                    TS 30 

Vrtací výkon průměr Ocel mm 25                    30 

Řezání závitů průměr Ocel mm 22                    25 

Přenos otáček   Převodovka 

Otáčky vřetene ot / min  (8) 65 – 3 060 / (4) 45 – 3 100 V* 

Posuv   Manuální / (2) 0,1 – 0,2 A* 

Spojka  
Ne / mechanická AV* / mechanická 

automatizovaná A* 

Výkon hlavního motoru kW 0,85 / 1,2 // 1,5 V*            1,1 / 1,4 // 1,5V*  

Otáčky hlavního motoru ot / min 1500 / 3000 // 1500 V* 

Kužel vřetene MK 3 

Výsuv pinoly vřetene mm 120 

Vzdálenost vřeteno sloup mm 250 

Vzdálenost vřeteno stůl mm 170 – 660 / 170 – 820 A* 

Vzdálenost vřeteno podstavec mm 1216 

Průměr sloupu mm 100 

Rozměr stolu mm 270 x 300 

Rozměr podstavce mm 600 x 380 / 665 x 400 R* / 492 x 655 VR* 



    Sloupová vrtačka ERLO TSA 32, 35  

 

Přednosti vrtačky 

 Automatický posuv 

 Manuální převodovka 

 Mechanická spojka 

 Pohyblivý stůl 

 Pevný vřeteník 

 

 

Standardní výbava: 

nastavitelný konec hloubky 

vyrážeč nástrojů 

osvětlovací zařízení 

ochranný vypínač motoru 

pravé / levé otáčení vřetena 

elektrické vybavení na nízké napětí 

samostatná elektrická rozvodná skříň a hlavní vypínač u provedení V 

ochrana vrtačky s mikro stopem 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky - elektronicky 

 



 

 

Příplatková výbava: 

 R – chladící zařízení      

 V – elektronický variátor pro plynulou změnu otáček  

 rozsah 75 – 2500 ot. /min 

 E – elektromagnetická spojka 

 Přední kolečko pro jemný posuv 30020 

 Digitální měření hloubky 30022  

 Digitální měření otáček vřetene (pouze u modelu V) 30021 

 Zpětný chod pro vrtání závitů IR/RS 30042    

 Závitovací zařízení s vedením a brzdou (vč. 1 vřetene) 30070 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 30075  

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 30080   

 Rotační stůl 30084       

 Více vřetenová hlava nastavitelná 30090   

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 30100   

 Pneumatické vahadlo pro více vřetenovou hlavu 30125 (A) 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly 30140 (E) 

 Integrovaný vrtací cyklus pro trubky, profily… 30145 (E) 

 Chlazení pro každé vřeteno více vřetenové hlavy 30150 

 Doplněk sloupu 30110     

 Křížový stůl 430x240 mm (X 280, Y 180 mm) 60310   

 Křížový stůl 600x240 mm (X 400, Y 180 mm) 60315   

 BI manual ovládání 91126      

 Dokumenty v tištěné podobě      

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

Technické parametry: TSA 32              TSA 35 

Vrtací výkon průměr Ocel mm 32                    35 

Řezání závitů průměr           Ocel mm 28                    30  

Otáčky vřetene ot / min (8) 75 – 2 100 / 75 – 2 500 V*   

Přenos otáček   Převodovka  

Spojka  mechanická automatizovaná / elektromagnetická E* 

Posuv   Automatický / (3) 0,1 – 0,2 – 0,3    

Výkon hlavního motoru kW 0,75 / 1,1 // 1,5 V*                    0,9 / 1,5 // 1,5 V* 

Otáčky hlavního motoru ot / min 750 / 1500 // 1500 V* 

Kužel vřetene MK 4 

Výsuv pinoly vřetene mm 160 

Vzdálenost vřeteno sloup mm 300 

Vzdálenost vřeteno stůl mm 70 – 885 

Vzdálenost vřeteno podstavec mm 1245 

Průměr sloupu mm 125 

Rozměr stolu (otočný o 360%) mm 420 x 400 

* Příplatková výbava 



     Sloupová vrtačka ERLO TSAR 40, 45 

 

Přednosti vrtačky 

 Automatický posuv 

 Manuální převodovka 

 Mechanická spojka 

 Pohyblivý stůl 

 Pevný vřeteník 

 Chladící zařízení 

 

Standardní výbava: 

nastavitelný konec hloubky 

vyrážeč nástrojů 

osvětlovací zařízení 

ochranný vypínač motoru 

pravé / levé otáčení vřetena 

bezpečnostní tlačítko 

elektrické vybavení na nízké napětí 

samostatná elektrická rozvodná skříň a hlavní vypínač u provedení V 

ochrana vrtačky s mikro stopem 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky – elektronicky  



 

Příplatková výbava: 

 

 V – elektronický variátor pro plynulou změnu otáček 

 rozsah 45 – 2200 ot./min 

 E – elektromagnetická spojka 

 Přední kolečko pro jemný posuv 30020 

 Digitální měření hloubky 30022  

 Digitální měření otáček vřetene (pouze u modelu V) 30021 

 Zpětný chod pro vrtání závitů IR/RS 30042    

 Závitovací zařízení s vedením a brzdou (vč. 1 vřetene) 30070 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 30075  

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 30080   

 Více vřetenová hlava nastavitelná 30090   

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 30100   

 Pneumatické vahadlo pro více vřetenovou hlavu 30125 (A) 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly 30140 (E) 

 Integrovaný vrtací cyklus pro trubky, profily… 30145 (E) 

 Chlazení pro každé vřeteno více vřetenové hlavy 30150 

 Doplněk sloupu 30110     

 Křížový stůl 430x240 mm (X 280, Y 180 mm) 60310   

 Křížový stůl 600x240 mm (X 400, Y 180 mm) 60315   

 BI manual ovládání 91126      

 Dokumenty v tištěné podobě      

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

 

* příplatková výbava 

Technické parametry: TSAR 40           TSAR 45  

Vrtací výkon průměr Ocel mm 40                    45 

Řezání závitů průměr Ocel mm 32                    35 

Přenos otáček 
 

Převodovka 

Otáčky vřetene ot / min (8) 93 – 1 420 / (8) 45 – 2 200 V* 

Posuv  Automatický / (3) 0,1 – 0,18 – 0,24 

Spojka 
 

mechanická automatizovaná / 

elektromagnetická E* 

Výkon hlavního motoru kW 1,5 / 1,5 V*          2,25 
 

Otáčky hlavního motoru ot / min 1500 

Kužel vřetene MK 4 

Výsuv pinoly vřetene mm 180 

Vzdálenost vřeteno sloup mm 350 

Vzdálenost vřeteno stůl mm 95 – 865 

Vzdálenost vřeteno podstavec mm 1225 

Průměr sloupu mm 150 

Rozměr stolu (otočný o 360°) mm 480 x 480 

Rozměr podstavce mm 480 x 755 

Rozměry balení  mm 2 400 x 650 x 1 100 



       Sloupová vrtačka ERLO TC 40, 45 

 

Přednosti vrtačky 

 Automatický posuv 

 Manuální převodovka 

 Mechanická spojka 

 Pohyblivý stůl 

 Pevný vřeteník 

 

 

Standardní výbava: 

nastavitelný konec hloubky 

vyrážeč nástrojů 

osvětlovací zařízení 

ochranný vypínač motoru 

pravé / levé otáčení vřetena 

bezpečnostní tlačítko 

elektrické vybavení na nízké napětí 

samostatná elektrická rozvodná skříň a hlavní vypínač u provedení V 

ochrana vrtačky s mikro stopem 

stroj s CE 

 



 

Příplatková výbava: 

 V – elektronický variátor pro plynulou změnu otáček  

 rozsah 18 – 1080 ot. /min 

 E – elektromagnetická spojka 

 Digitální měření hloubky 40012  

 Digitální měření otáček vřetene (pouze u modelu V) 40011 

 Zpětný chod pro vrtání závitů IR/RS 40022  

 Závitovací zařízení s vedením a brzdou (vč. 1 vřetene) 40035 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 40038 

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 40040  

 Více vřetenová hlava nastavitelná 40050 

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 4060   

 Doplněk sloupu 40070 

 Pneumatické vahadlo pro více vřetenovou hlavu 40085 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (1C pr. 80mm) 40100 (E) 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (2C pr. 80mm) 40102 (E) 

 Integrovaný vrtací cyklus pro trubky, profily… 40145 (E) 

 Chlazení pro každé vřeteno více vřetenové hlavy 40150 

 BI manual ovládání 91126      

 Dokumenty v tištěné podobě      

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

 

 

 

* příplatková výbava 

 

Technické parametry: TC 40                 TC 45  

Vrtací výkon průměr Ocel mm 40                    45 

Řezání závitů průměr Ocel mm 32                    35 

Přenos otáček  Převodovka 

Otáčky vřetene ot / min  (9) 68 – 1 270 / (9) 18 – 1 080 V* 

Posuv   Automatický / (4) 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 

Spojka  
mechanická automatizovaná / 

elektromagnetická E* 

Výkon hlavního motoru kW 1,5                    2,25  

Otáčky hlavního motoru ot / min 1500 

Kužel vřetene MK 4 

Výsuv pinoly vřetene mm 240 

Vzdálenost vřeteno sloup mm 360 

Vzdálenost vřeteno stůl mm 68 – 817 

Vzdálenost vřeteno podstavec mm 1264 

Průměr sloupu mm 175 

Rozměr stolu (otočný o 360°) mm 550 x 550 

Rozměr podstavce mm 550 x 950 

Výška stroje mm 2 402 



            Sloupová vrtačka ERLO TCA 50, 70 

 

Přednosti vrtačky 

 Automatický posuv 

 Manuální převodovka 

 Mechanická spojka 

 Pohyblivý stůl 

 Pevný vřeteník 

 

 

Standardní výbava: 

přední kolo pro jemné nastavení posuvu 

otočný a naklápěcí stůl 

stůl s T drážkami 

nastavitelný konec hloubky 

chladicí zařízení 

vyrážeč nástrojů 

osvětlovací zařízení 

hlavní vypínač 

bezpečnostní tlačítko 

pravé / levé otáčení vřetena 

elektrické vybavení na nízké napětí 

ochrana vrtačky s mikro stopem 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky – elektronicky 



 

Příplatková výbava: 

 

 V – elektronický variátor pro plynulou změnu otáček  

 rozsah 19 – 2953 ot. /min 

 E – elektromagnetická spojka 

 Digitální měření hloubky 40012 

 Digitální měření otáček vřetene (pouze u modelu V) 40011 

 Zpětný chod pro vrtání závitů IR/RS 40022  

 Závitovací zařízení s vedením a brzdou (vč. 1 vřetene) 40035 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 40038 

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 40040  

 Více vřetenová hlava nastavitelná 40050 

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 4060 

 Doplněk sloupu 40070 

 Pneumatické vahadlo pro více vřetenovou hlavu 40085   

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (1C pr. 80mm) 40100 (E) 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (2C pr. 80mm) 40102 (E) 

 Integrovaný vrtací cyklus pro trubky, profily… 40145 (E) 

 Chlazení pro každé vřeteno více vřetenové hlavy 40150 

 Bi manual ovládání 91126      

 Dokumenty v tištěné podobě      

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

 

 

* příplatková výbava 

 

 

Technické parametry: TCA 50                    TCA 70 

Vrtací výkon průměr Ocel mm 50                    70 

Řezání závitů průměr Ocel mm 45                    60 

Přenos otáček  Převodovka 

Otáčky vřetene ot / min  (9) 45 – 1 115 / (9) 24 – 1 788 V* 

Posuv  Automat (4) 0,08 – 0,16 – 0,24 – 0,35 

Spojka  
mechanická automatizovaná / 

elektromagnetická E* 

Výkon hlavního motoru kW 3                    5,5  

Otáčky hlavního motoru ot / min 1500 

Kužel vřetene MK 4                      5 

Výsuv pinoly vřetene mm 260                   300 

Vzdálenost vřeteno sloup mm 400                   420 

Vzdálenost vřeteno stůl mm 70 – 802             70 – 777 

Vzdálenost vřeteno podstavec mm 1290                 1300 

Průměr sloupu mm 200                   220 

Rozměr stolu mm 550 x 550          600 x 600 

Rozměr podstavce mm 600 x 1 060          730 x 1 190 

Výška stroje mm 2 547                2712 



     Vrtačko frézka na prismatickém vedení  

ERLO TF 35 

 

Přednosti vrtačko frézky 

 Automatický posuv 

  Elektromagnetická spojka  

 Převodovka 

 Pevná základna 

 Posuvný vřeteník 

 
Standardní výbava: 

motorizovaný posuv hlavy 

prizmatické vedení na sloupu 

manuální mazání vedení, sloup, stůl 

nastavení hloubky 

přední kolo na jemné nastavení posuvu 

chladící zařízení 

pracovní osvětlení 

centrální vypínač a bezpečnostní vypínač 

senzor přetížení a kontrola podpětí 

ovládací panel na kloubovém rameni 

kryt s mikro stopem 

pravé / levé otáčení vřetena 

přesné ložisko vřetena 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky – elektronicky 



 

Příplatková výbava: 

 Digitální odměřování 50012  

 Zpětný chod pro vrtání závitů IR/RS 50020 

 Řezání závitů s vedením šroubu a brzdným systémem  

(vč. 1 vřetene) 50035 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 50038 

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 50040  

 Automatický motorický podélný posuv 50070 

 Automatický motorický příčný posuv 50080 

 1 osá digitální kontrola (přesným kloubovým ramenem) 50089 

 2 osá digitální kontrola (přesným kloubovým ramenem) 50090 

 3 osá digitální kontrola (přesným kloubovým ramenem) 50100 

 Držák kleštin, sada, klíč, pojistná matice 51020 

 Dodatek sloupu o 250 mm 50130 

 Kužel ISO 30 50140 

 Kužel ISO 5050141 

 Automatický upínací systém pro ISO 50170 

 Více vřetenová hlava 50200 

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 50210 

 Prodloužení vedení sloupu 50220 

 EMEL synchronizovaný pneumatický cyklus (C1 – průměr 80) 50250 

 Integrované vrtací cykly 50255 

 Chlazení vřetene pro více vřetenovou hlavu 50265 

 BI manuální řízení 91126   

 Dokumenty v tištěné podobě      

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

* příplatková výbava 

Technické parametry: TF 35 

Vrtací kapacita Ocel 70 kg mm 35 

Řezání závitů  Ocel 70 kg mm M35 

Frézování mm 55 

Převodovka  Převodové stupně (povrchově tvrzené) 

Počet rychl. stupňů a rozsah otáček 50 Hz ot / min (16) 94 – 2 225 

Počet rychl. stupňů a rozsah otáček 60 Hz ot / min (16) 113 – 2 670 

Posuv  Automatický  

Počet a rozsah posuvů  (3) 0,10 – 0,18 – 0,24 

Spojka  Elektromagnetická 

Výkon hlavního motoru HP 1,2 / 2 

Otáčky vřetene ot / min 750 / 1500 

Kužel vřetene  MT4 

Zdvih vřetene mm 180 

Vzdálenost vřeteno – sloup  mm 390 

Vzdálenost vřeteno – stůl min/max  mm 190 / 650 

Křížový stůl  mm 1 220 x 360 

Manuální křížový stůl (standard) X / Y mm 700 / 360 

Manuální křížový stůl (příplatek) X / Y mm 650 / 350 

Stůl T drážky  Ano 

Naklopení stolu  ° +/- 45 

Hmotnost čistá / hrubá  Kg 910 / 1 400 

Rozměry zabaleného stroje mm 1 680 x 1 680 x 2 520 



      Vrtačko frézka na prismatickém vedení  

      ERLO TCA 50 BV 

 

Přednosti vrtačko frézky 

 Automatický posuv 

 Elektromagnetická spojka 

 Převodovka 

 Pevná základna 

 Posuvný vřeteník 

 

 

Standardní výbava: 

automatický posuv vrtání 

automatická spojka 

pravé / levé otáčení vřetena 

automatické mazání pro převody a posuvy 

pravítko s nastavitelným hloubkovým dorazem 

kalené a leštěné vřetena a sloupcové jednotky 

přesné ložisko vřetena 

velká hloubka vrtání 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky – elektronicky 

 

 



 

Příplatková výbava: 

 

 Řezání závitů s vedením šroubu a brzdným systémem 40036 

s rychlým pneumatickým přiblížením 100 mm 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 40038 

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 40040 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (1C pr. 80mm) 40100 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (2C pr. 80mm) 40100 

 Integrované vrtací cykly 40145 

 Více vřetenová hlava 40050 

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 40060   

 Vedení pro více vřetenovou hlavu (2 hřídele) 40063   

 Chlazení vřetene pro více vřetenovou hlavu 40150 

 Kužel ISO 40 (Model 50) 40220 

 Kužel ISO 50 (Model 70) 40225 

 Dodatek sloupu 50130 

 Prodloužení vedení sloupu 50220 

 BI manuální řízení 91126  

 V-TARDE DV 100 svěrák   

 V-TARDE DV 130 svěrák    

 FLOWDRILL – závitořezná sada „S“ M5/M6/M8  

 FLOWDRILL – závitořezná sada „S“ M6/M8/M10   

 Dokumenty v tištěné podobě 

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

 

* příplatková výbava 

Technické parametry: TCA 50 BV 

Vrtací kapacita Ocel 70 kg mm 50 

Řezání závitů  Ocel 70 kg mm M45 

Převodovka  Převodové stupně (povrchově tvrzené) 

Počet rychl. stupňů a rozsah otáček 50 Hz ot / min (9) 68 – 1 270 

Počet rychl. stupňů a rozsah otáček 60 Hz ot / min (9) 82 – 1 524 

Posuv  Automatický  

Počet a rozsah posuvů  (4) 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 

Spojka  Elektromagnetická 

Výkon hlavního motoru HP 5,5 

Otáčky vřetene ot / min 1500 

Kužel vřetene  MT4 

Zdvih vřetene mm 240 

Vzdálenost vřeteno – sloup  mm 460 

Vzdálenost vřeteno – stůl min/max  mm 250 / 1000 

Křížový stůl  mm 600 x 600 

Hmotnost čistá / hrubá  kg 1 350 / 1 850 

Rozměry zabaleného stroje  mm 1 700 x 980 x 2 580 



      Vrtačko frézka na prismatickém vedení  

      ERLO TCA 70 BV 

 

Přednosti vrtačko frézky 

 Automatický posuv 

 Elektromagnetická spojka 

 Převodovka 

 Pevná základna 

 Posuvný vřeteník 

 
 

Standardní výbava: 

automatický posuv vrtání 

automatická spojka 

pravé / levé otáčení vřetena 

automatické mazání pro převody a posuvy 

pravítko s nastavitelným hloubkovým dorazem 

kalené a leštěné vřetena a sloupcové jednotky 

přesné ložisko vřetena 

velká hloubka vrtání 

stroj s CE 

dokumentace ke stroji česky – elektronicky



 

 

Příplatková výbava: 

 

 Řezání závitů s vedením šroubu a brzdným systémem 40036 

s rychlým pneumatickým přiblížením 100 mm 

 Přídavný vodící šroub speciální rozteč 40038 

 Přídavný vodící šroub standardní rozteč 40040 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (1C pr. 80mm) 40100 

 EMEL – pneumaticky synchronizované cykly (2C pr. 80mm) 40100 

 Integrované vrtací cykly 40145 

 Více vřetenová hlava 40050 

 Vedení pro více vřetenovou hlavu 40060   

 Vedení pro více vřetenovou hlavu (2 hřídele) 40063   

 Chlazení vřetene pro více vřetenovou hlavu 40150 

 Kužel ISO 40 (Model 50) 40220 

 Kužel ISO 50 (Model 70) 40225 

 Dodatek sloupu 50130 

 Prodloužení vedení sloupu 50220 

 BI manuální řízení 91126  

 V-TARDE DV 100 svěrák   

 V-TARDE DV 130 svěrák    

 FLOWDRILL – závitořezná sada „S“ M5/M6/M8  

 FLOWDRILL – závitořezná sada „S“ M6/M8/M10   

 Dokumenty v tištěné podobě 

 Ustavení stroje po přivezení stroje do provozovny 

 Uvedení stroje do provozu 

* příplatková výbava

Technické parametry: TCA 70 BV 

Vrtací kapacita Ocel 70 kg mm 70 

Řezání závitů  Ocel 70 kg mm M70 

Převodovka  Převodové stupně (povrchově tvrzené) 

Počet rychl. stupňů a rozsah otáček 50 Hz ot / min (12) 35 – 1 238 

Počet rychl. stupňů a rozsah otáček 60 Hz ot / min (9) 48 – 1 486 

Posuv  Automatický  

Počet a rozsah posuvů  (6) 0,05 – 0,1 – 0,15 – 0,2 – 0,35 – 0,5 

Spojka  Elektromagnetická 

Výkon hlavního motoru HP 7,5 

Otáčky vřetene ot / min 1500 

Kužel vřetene  MT5 

Zdvih vřetene mm 300 

Vzdálenost vřeteno – sloup  mm 630 

Vzdálenost vřeteno – stůl min/max  mm 537 / 1 472 

Křížový stůl  mm 1 040 x 600 

Hmotnost čistá / hrubá kg 2 120 / 3 000 

Rozměry zabaleného stroje  mm 1 950 x 1420 x 3 190 



 

 

Příplatková výbava pro vrtačky: 

          

Přední kolečko pro jemný posuv         Zpětný chod pro vrtání závitů IR / IS   Závitování s vedením   Rotační stůl 

 

    

Více vřetenová hlava nastavitelná   HYDROBLOK   EMEL pneumaticky synchro cykly  Integrovaný vrtací cyklus pro trubky, profily… 

 

 

 



 

 

 

Příplatková výbava pro vrtačkofrézky: 

 

      

Zpětný chod pro vrtání závitů IR / IS   Řezání závitů s vedením    Motorický posuv 

 

      

Automatický upínací systém     Vícevřetenová hlava 



 

 


