
De nieuwe generatie draagbare afschuinmachine 
BM-21 is een van de beste gereedschappen voor 
het bewerken van platen en buizen voorafgaand 
aan het lassen.

Het is een afschuinmachine ontwikkeld op basis 
van jarenlange ervaring met het zeer succesvolle 
voorgaande model BM-20, dat jarenlang op de 
meest favoriete gereedschapslijst stond van veel 
klanten wereldwijd.

De belangrijkste kenmerken zijn:

• nieuwe freeskop uitgerust met 10 vierkante 
hardmetalen wisselplaten, die het bewerkingsproces 
veel efficiënter maken  

• snel en gemakkelijk wisselen van beitelplaten 

• uitgebreid werkbereik van 0 tot 60 graden met 
traploze hoekinstelling

• eenvoudige instellen van afschuinhoek en 
afschuinbreedte

• trillingsisolatie beschermt zowel de operator als de 
elektronica tegen trillingen

• één universele geleideplaat voor het afschuinen van 
zowel platen als buizen

Max. afschuin breedte 
21mm

Afshuinhoeken
0-60° 

Afschuinen  
bovenzijde

Vlakke kant  
frezen

Buis afschuinen buitendiameter  
150-300 mm buitendiameter  

260-600 mm (optioneel)

Het speciale model BM-21S met een lager  
toerental speciaal voor het bewerken van  

ROESTVAST STAAL  
is nu beschikbaar

FM 37982BM-21 BUIS EN PLAAT AFSCHUINMACHINE 



Vlakke kant frezen

BM-21 TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

Vermogen 1600 W (for 50 Hz)  
1800 W (for 60 Hz)

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

Gereedschap opname geïntegreerde freeskop met 10 vierkante HM-wisselplaten

Afschuinhoek 0-60° met traploze hoekinstelling

Max. afschuin breedte 21 mm

Gewicht 23 kg (51 lbs)

Product Code 220–240 V, 50–60 Hz UKS-0461-10-20-00-0

Product Code 110–120 V, 50–60 Hz UKS-0461-10-10-00-0

Plaat afschuinen Buis afschuinen 

Monoblok freeskop, met 10 wisselplaten  
bevestigd met schroeven

Product code: GLW-0461-03-00-00-0

Traploze hoekinstelling  
van 0m tot 60 graden

Standaard universele geleideplaat voor het afschuinen van zowel platen als buizen Ø 150-300 mm (6-12”)

Waarschuwing 
hoog risico 
op trillingen

37%
minder trillingen

Optioneel geleider voor buizen Ø 260-600mm (10-24”) 
Product code: PRW-0461-22-00-00-0

BM-21 bevat een anti-vibratiesysteem inclusief speciaal 
gevormde gripconstructie met 4 dempers, waardoor een 
comfortabelere bediening mogelijk is en ongewenste trillingen 
worden geminimaliseerd.

Volgens onderzoek van de fabrikant vermindert het nieuwe 
antivibratiesysteem de waarneembaarheid van trillingen met 37%.
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Beitel plaat 1 stuks  
(per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000282

Beitel plaat HD 1 stuks  
(per 10 in een doosje)
Product code: PLY-000591

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


