
Alle specificaties zijn algemeen van aard en zijn niet bedoeld voor specifieke gebruiksdoeleinden. General Equipment Company behoudt het recht om veranderingen en/of verbeteringen aan te brengen
ten aanzien van ontwerp, techniek of specificaties en om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de productie stop te zetten. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor

gebruik. Raadpleeg ook OSHA 2207 en/of actuele revisies hiervan voor specifieke informatie over veiligheid. Alle genoemde namen zijn eigendom van de rechthebbende eigenaren.

De gerenommeerde 300 Series grondboren zijn ontworpen voor de inzet bij diverse bouwprojecten waar grondboringen bij
verricht moeten worden. Van het simpel plaatsen van een omheining in de achtertuin tot complexe landschapsarchitectuur en
het nemen van bodemmonsters. Elke grondboor heeft extra grote lagers, met hitte behandelde assen en nauwkeurig machinaal
gesneden tandwielen. De grondboor staat in de hele industrie bekend om zijn lange levensduur en buitengewoon goede R.O.I.
Bovendien hebben alle grondboren de kracht en het vermogen om gaten te boren van 18 inch (457 mm) diameter breed in
verschillende soorten grond. De unieke Comfort-Zone™ handgrepen buigen mee als ze belast worden, zodat vibratie en
terugslag worden opgevangen. Deze eigenschap zorgt voor een drastische vermindering van vermoeidheid, een stijging van de
productiviteit en verhoging van de veiligheid op de werkplek. Voor gebruik in combinatie met de 4400 Series grondboren en 5500
Series boorverlengstukken.

MANUEEL
Grondboormachine

330H Tweemans grondboor

KENMERKEN SPECIFICATIONS

• Metalen

centrifugaalkoppeling

• Accurate

tandwielaandrijving

• Comfort-Zone™

handgrepen

• Magura® gashendel

(draaigas)

Motor: 5.5 HP (4.1 kw) Honda GXV160, 4-takt

Startmotor: handbediening

Brandstof: loodvrije benzine

Aandrijving: volledig afgedicht, tandwiel, oliesmering

Maximaal leverbaar koppel: 190 ft lbs (225 N.m)

Nominaal toerental: 144 rotaties per minuut (rpm), onbelast

Boorhouder: 1-3/8 inch (35 mm) zeshoekig

Boorcapaciteit in diameters: 2 inch (51 mm) tot 18 inch (457 mm)

Standaard graafdiepte: 36 inch (914 mm)

Boorverlengstukken:
15 inch (381 mm), buisvormig. 
36 inch (914 mm), CFA.

Gewicht: (zonder boor) 71 lbs (32 kg)




