BM-21S

UKOSOVACÍ STROJ BM-21S

Ukosovací stroj BM-21S je určený na
frézovanie hrán dosiek a rúr z antikorovej
ocele. Stroj umožňuje ukosovať hrany
plechu rovnako ako aj hrany potrubia o
priemere od 150 mm (6") do 300 mm
(12") v rozsahu 0-60 ° s maximálnou šírkou
skosenia 21 mm (13/16").
BM-21 umožňuje ukosovať
potrubie s priemerom
aj nad 300 mm (12") pri
použití vodiaceho prípravku
( voliteľná výbava ).

Najdôležitejšie vlastnosti :

•
•
•
•
•

nízke otáčky motora - vhodné pre obrábanie antikorovej ocele

•
•
•
•

rýchla a ľahká výmena rezacích plátkov bez nutnosti špeciálnych nastavení

vodiaca doska s vodiacimi valcami sú vyrobené z antikorovej ocele
šírka úkosu až 21 mm pri uhle úkosu 45°
plynulo nastaviteľný uhol úkosu v rozsahu 0 - 60°
nová frézovacia hlava je osadená desiatimi štvotcovými rezacími plátkami,
čo spôsobuje, že obrábací proces je oveľa efektívnejší a menej únavný pre
obsluhu
jednoduché nastavenie uhla a šírky úkosu
izolácia vibrácií chráni obsluhu aj elektroniku proti vibráciám
jedna univerzálna vodiaca doska sa používa na ukosovanie hrán plechov
aj rúr

Max. šírka úkosu Uhol úkosu 0-60° Ukosovanie hrán
21 mm

Lícovanie
Ukosovanie rúr
(zarovnávanie ) vonkajší priemer
hrán
150-300mm
vonkajší priemer 260-600mm
(voliteľná výbava)

441 mm (17.4’’)

Napájanie

230VAC/50Hz alebo 115VAC/60 Hz

Indukčný motor

so zvýšeným rozbehovým prúdom

Výkon

1600 W (pre 50 Hz); 1800 W (pre 60 Hz)

Otáčky

339 mm (13.4’’)

BM-21S TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

1360-1630 ot/min (pri 230 V)
1300-1560 ot/min (pri 115 V)
frézovacia hlava osadená desiatimi štvotcovými rezacími plátkami

Uhol úkosu

0-60° s plynulo nastaviteľným uhlom úkosu

Max. šírka úkosu

21 mm (13/16")

Hmotnosť

23 kg (51 lbs)
366 mm (14.4’’)

Nástroje

Ukosovanie plechov

Štandardná univerzálna antikorová vodiaca doska sa
používa na ukosovanie hrán plechov aj rúr s Ø
150-300mm (6-12")

Lícovanie ( zarovnávanie) hrán
plechov
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Ukosovanie rúr

Všetky informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Plynulo nastaviteľný uhol úkosu v rozsahu 0 - 60°

