PRO 40 PBS

Rørfasemaskin

PRO 40 PBS er designet for fasing og avretting av rør og tanker med diameter fra 200mm til 1000mm
(8-40″). Høyhastighets roterende fasehode med utskiftbare skjær muliggjør effektiv maskinering med
fasebredder opp til 45mm (1-3 / 4″), og vinkler mellom 0 ° og 60 °.
Innvendig fasing og J-fuging er tilgjengelig med ekstrautstyr.

Maskinering av
rustfritt stål er nå
mulig.

Bruk av kraftig fasehode i PRO 40 PBS tilbyr nøyaktige fuger på en brøkdel av
tiden, sammenlignet med tradisjonell maskinering. Denne funksjonen sparer tid
og penger ved utmerket effektivitet.

Maks. fasebredde
45mm

Min. tykkelse
5mm

Fasevinkel
fra -60° til 60°

Rør UD
Avretting
200-1000mm

Rør ID
fasing

Rør UD
fasing

Rør J-fuge
fasing

Fasing - standard tilbehør

GLW-000013
Standard fasehode
(7 skjær påkrevd)

PLY-000282
Skjær til fasing
1 stk (selges 10 stk/boks)

SRB-000311
Skjærskrue for
PLY-000282

J-fuge fasing - mulig

SRB-000297
Skjærskrue for
PLY-000198
GLW-000014
J-fuge R6 fasehode
(6 skjær R6 påkrevd)

PLY-000198
Skjær til J-fasing R6
1 stk (selges 10 stk/boks)

GLW-000015
J-fuge R8 fasehode
(5 skjær R8 påkrevd)

PLY-000201
Skjær til J-fasing R8
1 stk (selges 10 stk/boks)

SRB-000367
Skjærskrue for
PLY-000201

Innvendig fasing - alternativt

GLW-0436-19-00-00-0
Fasehode til innvendig fasing

PLY-000282
Skjær til fasing
1 stk (selges 10 stk/boks)

SRB-000311
Skjærskrue for
PLY-000282

PRO 40 PBS Teknisk Spesifikasjon
Strømforsyning

1~ 208 230 V, 50/60 Hz
3~ 208 230 V, 50/60 Hz

Rekkevidde på utvendig
rørdiameter

200 - 1000mm (8″ - 40″) rør
lengre enn 830mm;
200- 600 mm (8″23 - 5/8″) rør av
400-830mm lengde

Maksimal tillatt rørvekt

*10 000 kg , når aktiv støtte
er utstyrt med stålruller
(ekstrautstyr)

Min. rørveggtykkelse

5 mm (3/16″)

Rørfeste

mekanisk med kjede

Mating

100-1100 mm/min

Fasevinkel

0-60 ° med trinnløs
vinkeljustering

Maks. UD fasebredde

45mm (1-3/4″)

Maks. ID fasebredde

5mm (1/4″) standard,
opp til 20mm ("13/16) - mulig

J-fuge

JA - alternativt

J-fuge radius

6mm eller 8 mm

Produktkode

UKS-0436-10-20-00-1

Rørdiameter fra 200mm opp til 1000mm (8-40″)

Operasjoner med valgfrie fasehoder

*6000 kg, når aktiv støtte er utstyrt med plastruller (standard)

Standard forpakning:

• stasjonær rørfasemaskin
• aktiv støtte (med plastruller)
• passiv støtte (med stålruller)
• standard fasehode med 7
skjæreinnsatser

• sett med styrekjeder
• 10 mm unbrakonøkkel
• 8 mm unbrakonøkkel
• 5 mm unbrakonøkkel
• torx T15P skrutrekker
• brukermanual
• trekasse

Brukervennlig kontrollpanel

Overall dimensions:

Fasing av korte rør - alternativt

DCS-0436-12-00-00-0
Klammer for korte rør med 400830mm lengde

Fasing av ovale rør - alternativt

Fasing av rør opp til 10 tonn alternativt

WSP-0436-24-00-00-0
Ovalt rør sporing tilbehør
leveres enten med ny maskin eller
for ettermontering

KOL-0436-23-00-00-0
Stålrulle for aktiv rørstøtte
1 stk (4 stk påkrevd)

Fasing av rustfritt stål - alternativt

LNC-0436-25-01-00-0
Sett med styrekjeder
for rustfritt stål

DCS-0436-25-10-00-0
Klammer for korte
rustfrie rør

KOL-000077
Hjul med Vulkollan dekk
1 stk (2 stk påkrevd)

RLK-0436-25-11-00-0
Rustfri stålrulle for
ovale rør

Skjermer og innvendig belysning
øker sikkerhet og komfort til
operatøren

Justerbar kjede
(ø200–1000mm) sikrer
riktig aksial rotasjon
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Heavy-duty justerbar
rørstøtte (ø200–1000mm)

All informasjon kan endres uten forvarsel.

Funksjoner og fordeler

