PRO-40 PBS

STATIONAIRE BUIS
AFSCHUINMACHINE

FM 37982

PRO-40 PBS is ontworpen voor het afschuinen en afwerken van buizen of tanks in een reeks diameters
van 200 mm tot 1000 mm. High-Speed freeskop met vervangbare wisselplaten maakt effectief en efficiënt
bewerken mogelijk met afschuiningsbreedtes tot 45 mm en hoeken tussen 0° en 60°.
Inwendige afschuinen en J-groef frezen is optioneel verkrijgbaar.

Roestvast staal
afschuinen
is nu mogelijk

Het gebruik van een Heavy Duty freeskop in PRO-40 PBS biedt nauwkeurige afschuiningen in een fractie
van tijd vergeleken met traditionele éénpunts bewerking. Deze functie bespaart tijd en geld door zijn
uitstekende efficiëntie.

Max afschuin
breedte 45 mm

Min. wanddikte
5 mm

Afschuinhoek
van -60° to 60°

Buis
buitendiameter
200-1000 mm

Vlakke
kant frezen

Buis
binnendiameter
afschuinen

Buis
buitendiameter
afschuinen

Buis J-groef
frezen

PRO-40 PBS Technische specificaties
1~ 208 230 V, 50/60 Hz
3~ 208 230 V, 50/60 Hz

Stroomvoorziening
Buitendiameterbereik

Bereik van diameters van 200 mm tot 1000 mm

200 - 1000 mm buizen langer dan 830 mm;
200-600 mm buizen van
400-830 mm lengte

Maximaal toegestane buis gewicht

10 000 kg*, actief ondersteund
met optionele stalenwielen

Min. buis wanddikte
Pijpbevestiging
doorvoer snelheid
Afschuinhoek bereik

5 mm
mechanisch met ketting
100-1100 mm/min
0-60° met traploze hoekinstelling

Max afschuin breedte buitenzijde

45 mm

Max afschuin breedte binnenzijde

5 mm standaard, tot 20 mm - optioneel

Afschuin type "J"

JA - optioneel

"J" type afschuiningsradius

6 mm of 8 mm

Product Code

Bewerkingen met optionele freeskoppen

UKS-0436-10-20-00-1

* 6000 kg voor kunststof rollen met actieve ondersteuning (standaard)

Standaard set:

• Stationaire buis afschuinmachine
• Actieve ondersteuning (met plastic rollen)
• Passieve ondersteuning (met stalen rollen)
• Standaard freeskop met 7 beitelplaten
• Set geleidende kettingen
• 10 mm inbus sleutel
• 8 mm inbus sleutel
• 5 mm inbussleutel
• Torx T15P schroevendraaier
• Handleiding
• Houten kist

Gebruikersvriendelijk controle paneel

Totale afmetingen:

Afschuinen - standaard accessoires

GLW-000013
Standaard freeskop
(7 beitelplaten vereist)

PLY-000282
Beitel plaat 1 stuks
(per 10 in een doosje)

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

SRB-000311
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000282 / PLY-000591

J-Groef frezen - optioneel

SRB-000297
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000422
GLW-000014
J-Groef freeskop R6
(6 beitelplaten R6 vereist)

PLY-000422
Beitelplaat voor J groef R6 eind
voorbereiding 1st (per 10 in een doosje)

GLW-000015
J-Groef freeskop R8
(5 beitelplaten R8 vereist)

PLY-000424
Beitelplaat voor J groef R8 eind
voorbereiding 1st (per 10 in een doosje)

SRB-000367
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000424

Binnenzijde afschuinen- optioneel

GLW-0436-19-00-00-0
Freeskop voor binnenzijde bewerking

PLY-000282
Beitelplaat voor afschuinen 1 stuks
(per 10 in een doosje)

SRB-000311
Montage schroef voor beitelplaat
PLY-000282

Afschuinen van kort buis materiaal
- optioneel

DCS-0436-99-00-00-0
Klem hulpstuk voor kort buis materiaal
van 400-830mm lengte

Afschuinen van ovale buizen
- optioneel

Afschuinen van buizen tot 10 ton
- optioneel

WSP-0436-24-00-00-0
Hulpstuk voor het volgen van ovale buizen.
Beschikbaar bij een gloednieuwe machine of
voor montage achteraf.

KOL-0436-23-00-00-0
Stalen rol voor actieve
buisondersteuning 1 stuk
(4 stuks vereist)

Roestvast staal afschuinen - optioneel

LNC-0436-25-01-00-0
set geleidende kettingen
voor roestvast staal

DCS-0436-25-10-00-0
klem hulpstuk voor kort
roestvast staal buis materiaal

KOL-000077
Wiel met Vulkollan-band
1 stuk (2 stuks nodig)

RLK-0436-25-11-00-0
Roestvaststalen wielen voor
ovale buis volg hulpstuk

Beschermkap en de binnenverlichting verhogen
de veiligheid en het comfort van de operator

Verstelbare ketting (ø 200–1000 mm)
zorgt voor een positieve axiale rotatie

Heavy-duty verstelbare
buissteun (ø 200–1000 mm)

Uw lokale dealer

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

Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 21.11

Kenmerken en voordelen

