
Stationaire afschuinmachine voor het bewerken van de kanten van werkstukken met verschillende afmetingen.
Modern ontwerp, tal van geavanceerde besturingssystemen en innovatieve oplossingen stroomlijnen de workflow 
om uw productie-efficiëntie te maximaliseren.

SBM-500 STATIONAIRE AFSCHUINMACHINE

Kenmerken & Voordelen:

• zeer hoge oppervlaktekwaliteit

• nauwkeurige instelling van de afschuinhoek van 15 tot 60 
graden en de afschuiningsbreedte tot 30 mm

• traploze aanpassing van spindelsnelheid en 
doorvoersnelheid maken het geschikt voor verschillende 
soorten staal en aluminium

• hoge snelheid roterende freeskop uitgerust met 10 
wisselplaten

• wisselplaten bruikbaar voor verschillende 
materialen

• geen door warmte beïnvloede zones of 
vervorming van het werkstuk

• Eenvoudig toegang tot de freeskop en beitelplaten

• werkstukhoogte tot 100mm

• Krachtige 7.500 W motor

• 3D-contactwielbesturing zorgt voor een juiste uitlijning 
van het werkstuk ten opzichte van de freeskop

• ergonomische kogelrollenbank

• spanen lade

• bijzet tafels voor lange werkstukken

• buis afschuin hulpstuk voor buizen met een buitendiameter van 50-150 mm (2-6”)

• plaatopzetstuk voor smalle werkstukken met een minimale breedte van 30 mm (optie)

Afschuin breedte 
tot 30mm

Afschuiningshoeken 
15 ° - 60 ° traploos 

verstelbaar

Werkstuk hoogte  
van 3 tot 100 mm

Hoek 
afschuinen

Min. werkstuk breedte 50mm  
(30 mm optioneel)

Min. werkstuk lengte 150 mm

Buis buitendiameter 
afschuinen van 50 tot 150 

mm (optioneel)

FM 37982



SBM-500 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz

Vermogen 7500 W 

Spindel snelheid (onbelast) 500 - 2920 rpm

Doorvoersnelheid tot 3.3 m/min

Doorvoer doormiddel van contactwiel JA

Bereik afschuinhoek 15 - 60° met traploze hoekverstelling

Afschuin breedte tot 30mm

Freeskop met 10 wisselplaten JA

Min. afmetingen werkstuk 50x150x3 mm

Max. werkstuk hoogte tot 100 mm

Gewicht 850 kg

Product Code: UKS-0573-10-00-00-0

Standaard set bevat:
• SBM-500
• Set gereedschappen
• Handleiding (Engels)

Accessoires:
• GLW-000030 - Freeskop 

(10 wisselplaten vereist)
• PLY-000396 - Beitelplaat voor staal 

(10 stuks per box)
• PLY-000408 - Beitelplaat voor aluminium 

(10 stuks in box)
• PLY-000692 - Beitel plaat voor 

roestvaststaal (10 stuks in box)
• SRB-000418 - Schroef voor beitelplaat
• PLY-000439 - onderlegschijf
• SRB-000417 - schroef voor onderlegschijf
• STL-0573-37-00-00-0 - Bijzet tafel voor lange werkstukken
• PRK-0573-36-00-00-0 - Hulpstuk voor het afschuinen van buizen met buitendiameter 50-150 mm (2-6”)
• PRK-0573-38-00-00-0 - Hulpstuk voor het afschuinen van kleine werkstukken
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Geschikt voor diverse materialen incl. aluminium  
en roestvast staal

Handige kogelroltafel

Mogelijkheid tot buis afschuining 

Bijzettafels voor lange werkstukken

Gebruikersvriendelijk controle paneel

Nauwkeurige afstelling van de afschuin hoek Eenvoudig instellen van de afschuiningsbreedte

Hulpstuk voor smalle werkstukken

Eenvoudig toegang tot de freeskop en beitelplaten Afschuin resultaat van zeer hoge kwaliteit
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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


