HORDOZHATÓ ÉLMARÓ GÉP

A BM-20plus egy könnyen használható, hordozható nagyteljesítményű gép, amelyet acéllemezek
és csövek hegesztés előtti megmunkálására terveztek.
A gép két forgó marófejjel rendelkezik, melyek mindegyikében öt darab négyoldalú forgatható
betét található, könnyű működtetést és kivételes hatékonyságot biztosítva. A BM-20plus
csúcstechnológiájú villanymotor-túlterhelési modullal rendelkezik, ezzel védve a gép kezelőjét, a
gépet és a szerszámokat.

A gép emellett terelőgörgőkkel is fel
van szerelve, melyek könnyebbé teszik
a munkavégzést.

TULAJDONSÁGOK
• Hordozható, nagyteljesítményű gép
• Terelőgörgők a könnyebb működtetés
érdekében
• Automata motor túlterhelés elleni
védelem
• Két marófej a könnyű és hatékony
munkavégzés érdekében
• Állítható vágási szög, 15°- 60° között

ALKALMAZÁSOK

Max. vágási
szélesség 21 mm

Vágási szög
15°-60°
vagy 0° (opcionális)

Felső rész
élmarása

Felület-megmunkálás

Csővágás
OD 150-300mm (opcionális)
OD 260-600mm (opcionális)

A kiadványban megjelenített tartalom a B.L.Metál Hungária Kft. szerzői jogi oltalma alatt áll. Bármilyen felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött. Mindennemű jogosulatlan felhasználás jogi eljárást von maga után. www.blm.hu

BM-20plus

BM-20plus MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK
Áramellátás

115V/60Hz vagy 230V/50Hz

Fordulatszám
Szerszámok

Két marófej 10 négyoldalú vágóbetéttel

Max. vágási szélesség (b)

21 mm (13/16’’) [1. rajz]

Vágási szög

15–60° [1. rajz]; 0° (opcionális)

Súly

20.5 kg (45 lbs)
UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz)
UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

Alkatrész száma

β

15°

30°

45°

60°

b

21 mm

20.5 mm

21 mm

20.5 mm

1. rajz
Vágási méretek:
max. vágási szélesség a szögtől függően

2 forgó marófej, egyenként öt
négyoldalú forgatható betéttel

Vágóbetét (1 db)
10 db/dobozos kiszerelésben
Termékkód: PLY-000282

Lemez marása

Lemezfelület megmunkálás

Csővágás (opcionális)

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Csővágási toldalék
150-300mm (6” - 12”)
Termékkód: ZSP-0075-31-00-00-0

Csővágási toldalék
260-600mm (10” - 24”)
Termékkód: ZSP-0075-31-00-00-1

Felület-megmunkálási toldalék (0°)
(0 fokos vágást biztosít)
Termékkód: ZSP-0075-32-00-00-1

További információk: www.promotech.co.hu
B.L.Metál Hungária Kft.

1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614

www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere

A kiadványban megjelenített tartalom a B.L.Metál Hungária Kft. szerzői jogi oltalma alatt áll. Bármilyen felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött. Mindennemű jogosulatlan felhasználás jogi eljárást von maga után. www.blm.hu

2.15 HP (1.6 kW) 50 Hz
2.41 HP (1.8 kW) 60 Hz
2780–3340 rpm (230 V)
2740–3290 rpm (115 V)
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