
Bevelling Machine

De viktigste funksjoner inkluderer:

• Lav hastighet motor egnet til bearbeiding av rustfritt stål
• Styreplate med styreruller laget av rustfritt stål
• Opp til 21mm fasebredde på 45 graders fasevinkel
• Fasevinkler innstilles trinnløst mellom 0 og 60 grader
• Det nye single fasehode utstyrt med 10 kvadratiske skjær, gjør

bearbeidingsprosessen langt mer effektiv og mindre anstrengende
for operatøren.

• Rask og enkel bytte av skjær uten behov for spesiell tilpasning
• Enkel innstilling av fasevinkel og fasebredde
• Vibrasjonsdemping beskytter både operatøren og elektronikken mot

vibrasjoner
• En universell styreplate for fasing av både plater og rør

Maks. fasebredde 
21mm

Fasevinkler 0-60° Fasing av øvre-
kant

Avretting Rørfasing UD 150-
300mm (mulighet for 

UD 260-600mm)

BM-21S fasemaskin er konstruert for 
fasing av plater og rør laget av rustfritt 
stål. Maskinen gjør det mulig å fase 
plater samt rør med diameter fra 150 
mm (6″) til 300 mm (12″) fra 0-60 ° med 
maksimal fasebredde på 21 mm (13/16″).

Når den er utstyrt riktig 
styreplate, utfører 
BM-21S fasing på rør 
med diameter over 300 mm 
(12″).

BM-21S  FASEMASKIN



BM-21S TEKNISK SPESIFIKASJON

Strømforsyning 230VAC/50Hz eller 115VAC/60 Hz

Induksjonsmotor med økt startstrøm

Effekt 1600 W (for 50 Hz); 1800 W (for 60 Hz)  

Spindelhastighet
1360- 1630 rpm (på 230 V)

1300 -1560 rpm (på 115 V)

Utstyr integrert fasehode med 10 kvadratiske TCT skjær

Fasevinkel 0-60 ° med trinnløs vinkeljustering

Maks. fasebredde 21 mm (13/16″)

Vekt ca. 23 kg (51 lbs)

Plateavretting
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Platefasing Rørfasing

Trinnløs vinkeljustering mellom 0 og 60 grader. Standard universell styreplate laget av rustfritt 
stål for fasing av plater og rør Ø 150-300mm 

(6-12″)
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