
BM-20plus DRAAGBARE AFSCHUINMACHINE

BM-20plus is een gebruiksvriendelijke draagbare heavy-duty machine ontworpen voor het afschuinen van staal platen 
en buizen voorafgaande aan het lassen. 

De machine is uitgerust met twee roterende freeskoppen, elk met vijf 4-zijdige wisselplaten, waardoor een soepele 
werking en uitzonderlijke efficiëntie mogelijk is.

BM-20plus heeft een geavanceerde motor overbelastingsmodule welke de machine, het gereedschap 
en de gebruiker beschermt.

Hij is uitgerust met geleiderollen, waardoor hij gemakkelijk te bedienen is.

Max afschuin breedte 
21 mm

Afschuinhoeken  
15°-60°  

of 0° (optioneel)

Afschuinen  
bovenzijde

Vlakke kanten 
(optioneel)

Buis afschuinen  
buitendiameter  

150-300mm (optioneel) 
buitendiameter 

260-600mm (optioneel) 

• Draagbare, heavy-duty machine
• Uitgerust met geleiderollen, waardoor hij

gemakkelijk te bedienen is.
• Automatische overbelasting beveiliging
• Voorzien van twee freeskoppen voor een soepele

en efficiënte werking
• Instelbare afschuinhoek, 15° - 60°

Kenmerken:

Toepassingen:

Afschuinen ronde 
platen (optioneel)

FM 37982



BM-20plus TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 1~ 110–120 V, 50–60 Hz  
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Vermogen 2.15 HP (1.6 kW) for 50 Hz  
2.41 HP (1.8 kW) for 60 Hz 

Spindel snelheid 2780–3340 rpm (at 230 V)  
2740–3290 rpm (at 115 V) 

Gereedschap opname 2 freeskoppen met ieder 5 beitelplaten
Maximale bevel breedte (b) 21 mm (13/16’’) [tekening 1] 
Afschuinhoek (ß) 15–60° [tekening 1]; 0° (option) 
Gewicht 20.5 kg (45 lbs) 

Onderdeel nummer UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz)  
UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz) 

Optionele accessoires:

150-300 mm (6”-12”)
Product code: ZSP-0075-31-00-00-0

Tekening 1
Maximale afschuin breedte afhankelijk 
van de afgeschuinde hoek

15° 30° 45° 60°
b 21 mm 20.5 mm 21 mm 20.5 mm

260-600 mm (10”-24”)
Product code: ZSP-0075-31-00-00-1

Vlakke kant frees hulpstuk (0°)
(maakt afschuinen op nul graden mogelijk)
Product code: ZSP-0075-32-00-00-1

2 roterende freeskoppen met elk vijf 
4-zijdige wisselplaten

Beitel plaat (1 stuks),  
10 stuks/box
Product code: PLY-000282

Beitel plaat HD (1 stuks),  
10 stuks/box
Product code: PLY-000591

Plaat afschuinen Vlakke kant frezen (optioneel) Buis afschuinen (optioneel)Ronde plaat afschuinen (optioneel)
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Buis afschuin hulpstuk:

Afschuin hulpstuk voor ronde plaat
Minimale radius buiten R=1000 mm (40”)
Minimale radius binnen  R=1000 mm (40”)
Max. afschuin breedte 19 mm
Product code:  ZSP-0539-10-00-00-0

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


