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BLM TubeCut hordozható autogén / plazma csővágó gép

BLM TubeCUT hordozható csővágó gépek 150-1300mm külső átmérőjű és 5-50mm
falvastagságú csövek vágására vagy leélezésére alkalmasak.
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A BLM TubeCut OxyP Electric (autogén / plazma) és BLM TubeCut Oxy Electric Battery
(autogén) típusú hordozható autogén / plazma csővágó gép 150-1300mm külső
átmérőjű és 5-50mm falvastagságú csövek vágására vagy leélezésére alkalmas.
Az erős lánc biztosítja a pontos és stabil vágást. A gép kezelése rendkívül egyszerű
csupán néhány perc szükséges ahhoz, hogy a gépet felhelyezzük a vágandó csőre. A
leélezés szöge 0-45° között fokozatmentesen állítható. A gépet oxigén + acetilénnel
vagy oxigén és propánnal üzemelő fúvókákkal tudjuk szállítani a megrendelő
kívánsága szerint. Megrendelésnél kérjük előre megadni az égőgáz típusát.
Kiegészítőként rendelhető több fajta hosszúságú lánc a vágandó csőátmérők
méreteihez. A készülék elektromos hajtással rendelkezik, létezik típustól függően
akkumulátoros és direkt 1 fázisú 240V-os kialakítás gép. Az akkumulátoros verziónál
át lehet állni kézi működtetésre is ha az akku cellák feltöltése nem lehetséges. Az
akkumulátor tartóssága, teljesen feltöltve minden alkalommal közel 6 órán át
működhet. Az elektromos hajtásnak köszönhetően a vágási sebesség
fokozatmentesen állítható. Elektromos vágás esetén az egyenletes vágási
sebességnek köszönhetően nagyon szép vágási felület érhető el. A vágófej helyére
hegesztőpisztolyt befogva a gép különféle gépesített hegesztési feladatok
elvégzésére is alkalmas.
Alap felszereléssel (150-600 mm) cső átmérőig elég a lánc. Opcionálisan a lánc
hosszának a növelésével növelhető a vágandó cső külső átmérője.
BLM TubeCut OxyP Electric (autogén / plazma)
Súly (vágó kocsi)
Méretek
Áramforrás

14,5 kg
265 x 420 x 450mm
AC 240V 50Hz

Vágási sebesség

OxyP Electric :50 ～ 2300mm / perc

Vágási vastagság

5-50 mm

Vágási szög

0 ° -45 °

Vágási átmérő (külső)
Kialakítás
Gyújtás (autogén)

ø150-ø600mm alap
+ opcionálisan növelhető ø1300mm
plazma vagy GO2 (acetilén) vagy GO3 (propán)
manuális
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BLM TubeCut Oxy Electric Battery (autogén)
Súly (vágó kocsi)
Méretek

14,5 kg
285 x 420 x 450mm

Áramforrás

Lítiumion akkumulátor

Vágási sebesség

Oxy Electric Battery 50 ～ 750mm / perc

Vágási vastagság

5-50 mm

Vágási szög

0 ° -45 °

Vágási átmérő (külső)
Kialakítás

ø150-ø600mm alap
+ Opcionálisan növelhető ø1300mm
GO2 (acetilén) vagy GO3 (propán)

Gyújtás (Autogén)

BLM TubeCut OxyP Electric

Manuális

BLM TubeCut Oxy Electric Battery
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