
BM-18A PNEUMATISCHE PLAAT AFSCHUINMACHINE

De BM-18A is de nieuwe Promotech plaatafschuinmachine met een krachtige pneumatische motor.

Het maakt kanten frezen mogelijk  tot een afschuiningsbreedte van 18 mm, contouren en  gaten vanaf 40 mm 
diameter en afrondingsradius R2, R3, R4, R5.

De nieuwe zeskantige bevestiging van de freeskoppen verhoogt de duurzaamheid van de afschuinmachine en 
maakt het vervangen van de koppen gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.

Kenmerken & Voordelen:

• Zeer krachtige pneumatische motor

• Maximale afschuiningsbreedte van 18 mm  
(er kan meer dan één bewerking nodig zijn)

• Nieuwe, duurzamere freeskoppen met 
zeskantbevestiging

• Eenvoudige vervanging van freeskop

• De afschuinfreeskop is uitgerust met 5 stuks 
2-zijdig bruikbare wisselplaten

• De freeskop voor afronden is uitgerust met 4 stuks 
4-zijdig bruikbare wissel platen tot R5

FM 37982

Max. afschuin 
breedte 
18 mm

Bevel hoeken  
22.5°, 30°, 37.5°, 45°, 

50°, 55°, 60°

Afschuining  
bovenaan

Minimale 
binnendiameter 
voor verzinken 

40 mm

Minimale  
plaatdikte  

2 mm

Randen afronden  
R2, R3, R4 or R5

Afgeschuinde 
randen



BM-18A TECHNISCHE SPECIFICATIES
Spil snelheid (zonder belasting) 6.000 rpm
Maximale afschuiningsbreedte b=18 mm (Fig.1)

Afschuiningshoek (afhankelijk van freeskop) ß = 22.5°, 30°, 37.5°, 45°, 50°, 55°, 60° (Fig. 1)

Minimale diameter van verzinken ca 40 mm (1.57’’)
Randen afronden (optioneel) R2, R3, R4, R5 (Fig. 2)
Minimale plaat dikte 2 mm
Luchtdruk vereiste 6 bar (0,6MPa) (87 PSI)
Lucht verbruik 1800 L/min, (64 CFM)
Pneumatische aandrijving 2.800 W
Minimaal vereiste diameter toevoerslang 19 mm (3/4”)
Gewicht (zonder freeskop) 9,3 kg 
Product Code UKS-0640-10-00-00-0

Basis set:
• BM-18A afschuinmachine 

zonder accessoires  
(zie onderstaande lijst)

•  Handvat
• Plastic koffer
• Borgpen

• 32 mm steeksleutel
• Inbussleutel 6mm
• Vet voor bevestigingsschroeven 

(5 g, 0,17 oz)
• Gereedschapskist
• Handleiding

Nieuw ontwerp van freeskoppen met zeskantbevestiging:
• verhoogt de duurzaamheid
• gemakkelijkere montage en demontage van de freeskop
• geleidingsrol is geïntegreerd met elke freeskop
• de speling tussen freeskop en geleide rol is in 

de fabriek nauwkeurig gekalibreerd, dus hoeft 
door de operator niet worden afgesteld

Accessoires:
GLW-0640-30-01-00-0 Afschuinende freeskop 22,5 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-02-00-0 Afschuinende freeskop 30 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-03-00-0 Afschuinende freeskop 37,5 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-04-00-0 Afschuinende freeskop 45 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-05-00-0 Afschuinende freeskop 50 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-06-00-0 Afschuinende freeskop 55 ° (5 beitelplaten vereist)
GLW-0640-30-07-00-0 Afschuinende freeskop 60 ° (5 beitelplaten vereist)
PLY-000395 Beitelplaat  voor staal (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000195 Beitelplaat voor aluminium (verkocht per 10 stuks / doos)
GLW-0640-30-34-00-0 Freeskop voor afronden (4 beitelplaten vereist)
PLY-000360 Beitelplaat R2 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000159 Betelplaat R3 (verkocht per 10 stuks /doos)
PLY-000160 Beitelplaat R4 (verkocht per 10 stuks / doos)
PLY-000161 Beitelplaat R5 (verkocht per 10 stuks / doos)
UST-0509-16-00-00-0 Radius wisselplaat positioner 
ZST-000021 Perslucht voorbereidingseenheid

Creëert een perfecte radius op zowel rechte  
als gebogen randen

Afschuinende 
freeskop

Freeskop voor 
rondingen

Aluminum afschuinen

afschuinen van gaten vanaf 40mm 

Fig. 1 Fig. 2

PLY-000395

PLY-000195

PLY-000161UST-0509-16-00-00-0

Luchtvoorbereidingseenheid 
ZST-000021 wordt sterk 

aanbevolen voor alle 
toepassingen

NKL-0640-07-00-00-0

Reserveonderdelen en verbruiksartikelen:
SRB-000289 Schroef voor beitelplaat (Radius)
SRB-000290 Schroef voor beitelplaat (Afschuinen)
SMR-000005 Vet voor de schroeven (5 g)
RLK-0640-99-02-00-0 geleider rol afschuinen
RLK-0640-99-03-00-0 geleider rol radius
NKL-0640-07-00-00-0 Sticker tegen krassen (voor aluminium afschuining)
WBJ-000002 Borgpin
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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


