
De belangrijkste kenmerken zijn:

• Afschuinen met automatische doorvoer

•  Continu instelbare afschuiningshoek tussen 60 en min 60 
graden, waardoor het niet nodig is een plaat om te draaien

• Max. afschuin breedte (afhankelijk van de afschuinhoek) 
van 28 tot 35 mm

• Variabele toevoercontrole voor het werken op een 
verscheidenheid aan staalsoorten en diktes (tot 35 mm 
standaard of optioneel tot 70 mm)

• Afschuinen in beide rijrichtingen

• Bescherming tegen overbelasting van de motor

• J-groef frezen als optie mogelijk

• Snelle installatie

• Uitschuifbare rails

Deze draagbare afschuinmachine kan staalplaat automatisch afschuinen aan de bovenzijde voorkant en onderzijde.

Plaatdikte  
max. 35 mm 36-70 mm 

(optioneel)

Afschuin 
breedte  

tot 35 mm

Afschuinen 
bovenzijde

Vlakke kant 
frezen

Afschuinen 
onderzijde

J-groef frezen 
(optie)

De ABM-28 kan staalplaat afschuinen en deze in beide rijrichtingen uitvoeren, waardoor zwaar lichamelijk werk van 
de gebruiker wordt geëlimineerd.

De vereiste lengte van de geleiderail (rail) kan worden bereikt met extra geleiderail secties.

Afschuinhoek 
van 60 tot 
minus 60°

ABM-28 DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE 
MET AUTOMATISCHE DOORVOER 

Clad verwijderen
dikte tot 5 mm (0.2’’)

breedte tot  25 mm (1’’)

FM 37982



ABM-28 TECHNISCHE  SPECIFICATIES

Voltage ~220–240 V, 50–60 Hz

Vermogen 1600 W

Spindel snelheid (on belast) 2780 rpm

Afschuin hoek (  ) 60 tot –60°

Maximale afschuin breedte (b) 35 mm (1.38’’)

Doorvoersnelheid 250 – 500 mm/min

Plaat dikte max 35mm, 36-70mm (optioneel)

Gewicht  (machine met 1 geleiderails) 53.5 kg (118 lbs)

Standaard set:
1. Wagen gemonteerd op een geleiderail
2. Frees eenheid
3. Steun voor freeseenheid bij afschuinen op  60° tot -60°
4. Extra geleiderailsectie
5. Rails klem voor platen van 10-35mm (3 stuks)
6. Spanen container
7. Set gereedschappen
8. Klem voor platen van 10-35 mm dik (2 stuks)

- Houten kist
- Handleiding

Accessoires en optionele toebehoren:
GLW-000013 Freeskop (7 beitelplaten vereist)
PLY-000282 Beitelplaat (1 stuks), 10 stuks/box
PLY-000591 Beitelplaat HD (1 stuks), 10 stuks/box
GLW-0518-07-03-00-0 J-groef R6 freeskop (6 beitelplaten R6 vereist)
PLY-000422 Beitelplaat voor J-groef R6 eindvoorbereiding
GLW-0518-07-04-00-0 J-groef R8 freeskop (5 beitelplaten R8 vereist)
PLY-000424 Beitelplaat voor J-groef R8 eindvoorbereiding
ZSP-0518-13-00-00-0 Geleidesrail L = 1200 mm (47,25”)
UST-0152-99-02-00-0 Railklem voor 10-35 mm dikke platen
UST-0152-15-01-00-1 Railklem voor platen van 36-70 mm dikte
ZCS-0152-99-00-00-0 Klem voor  platen van 10-35 mm dikte
ZCS-0152-99-01-00-0 Klem voor platen van 36-70 mm dikte
WSP-0518-03-00-00-0 Steun voor freeseenheid voor het afschuinen van 
10-35 mm dikke platen van -60° tot 60° 
WSP-0518-04-00-00-0 Steun voor freeseenheid voor het afschuinen van 
36-70 mm dikke platen van -60° tot 60°
WSP-0518-05-00-00-0 Ondersteuning van de freeseenheid 
en 3 spoorklemmen voor plaat tot 35 mm dikte
ZST-0518-07-00-00-0 Hoekbevestiging 12° met hoogteverstelling
ZST-0518-09-00-00-0 Clad verwijder hulpstuk incl. freesmachine steun 
en 3 rail klemmen voor plaat tot 35mm

Freeskoppen voor 
afschuinen (standaard) 
en voor J-groef 
(optioneel)

0° 30° 45° 60°
b 35 mm 30 mm 28 mm 30 mm

Maximale afschuiningsbreedte is afhankelijk van de 
afgeschuinde hoek
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WSP-0518-04-00-00-0 WSP-0518-05-00-00-0 ZST-0518-07-00-00-0

ZST-0518-09-00-00-0

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Uw lokale dealer


