BM-7

KOMPAKT LEMEZ- ÉS CSŐ ÉLMARÓ GÉP

Kisméretű élmaró gép, melyet lemezek és csövek élmarására, illetve lemezprofilok kontúrozására terveztek.
Ez a gép kiváló választás, amennyiben festés előtt az acél elemeken bizonyos sugarú élt kíván kialakítani, hogy
elkerülhető legyen a rozsda megjelenése az éles széleken.
Gyors, egyszerűen használható élmaró gép, amely tökéletes sugarat (R2, R3, R4 vagy R5) tud képezni egyetlen
menetben, ezzel időt és pénzt takarítva meg Önnek a hagyományos csiszolási módszerekkel szemben.

Tulajdonságok és előnyök

• könnyű, kompakt formatervezés
• kis méret
• kiváló választás munkadarabhoz való

korlátozott hozzáférés esetén
• folyamatos élmarási szélesség beállítások
• ideális választás sugaras élek élmarásához
• egyetlen 45 fokos marófej a
sugaras és V alakú élmaráshoz

EGY
UNIVERZÁLIS
MARÓFEJ

Max. vágási
szélesség: 7 mm

R2, R3, R4 vagy R5
élmarási sugár

Kúpos süllyesztés
Min. belső átmérő: 35 mm

Felső oldal élmarása

Íves szél marása

Cső külső átmérő marása

Vágási szögek: 45°,
30° (opcionálisan)

Minimális
lemezvastagság:
1,5 mm

Cső belső átmérő marása
Min. belső átmérő: 40 mm

BM-7 MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK
1~ 110–120 V, 50–60 Hz

Feszültség

1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Motor
Orsó fordulatszáma (terhelés nélkül)

1100 W
6500 rpm

Marási szélesség (b)

7 mm (0.28”); ábra 1.

Élmarási szögtartomány (β – a marófejtől függően)

45°; 30° (option); ábra 1.

Kúpos süllyesztés minimális átmérője

kb 35 mm (1.38’’)

Szélek lekerekítése

R2, R3, R4, R5; ábra 2.

Méretek (H x Sz x M)

327 mm (12.9”) x 142 mm (5.6”) x 319 mm (12,5”)

Súly (marófej nélkül)

5.8 kg (13 lbs)

Termékkód (220-240 VAC)

UKS-0540-10-20-00-0

Termékkód (110-120 VAC)

UKS-0540-10-10-00-0

ábra 1.

Egyenes szél sugaras élmarása

ábra 2.

Íves szél sugaras élmarása

Az alap készlet a következőket tartalmazza:

• BM-7 élmaró gép beleértve a 45°-os marófejet, betétek nélkül
• Műanyag doboz
• Speciális laposkulcs
• Torx T15 csavarhúzó
• Zsír a csavarhoz (5 g)
• Kezelési útmutató
Tartozékok:

• GLW-0540-08-00-00-0 45°-os marófej, vágáshoz és sugaras élmaráshoz
• GLW-0540-09-00-00-0 30°-os marófej, vágáshoz
• PLY-000391 vágóbetét acélhoz (4 db szükséges)
• PLY-000423 vágóbetét alumíniumhoz (4 db szükséges)
• PLY-000360 R2 vágóbetét (4 db szükséges)
• PLY-000159 R3 vágóbetét (4 db szükséges)
• PLY-000160 R4 vágóbetét (4 db szükséges)
• PLY-000161 R5 vágóbetét (4 db szükséges)

Lemez élmarása

• UST-0509-16-00-00-0
Sugár beállító
(R2, R3, R4, R5)

Cső élmarása

Kúpos süllyesztés
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

Az információk külön értesítés nélkül megváltozhatnak!

Pót- és kopóalkatrészek:

• SRB-000289 illesztő csavar
• RLK-0540-08-02-00-0 terelőgörgő
• SMR-000005 csavarzsír (5 g)
• NKL-0540-15-00-00-0 karcolás elleni terelőmatrica
• SCZ-000009 szénkefe, 115 V / 230 V változathoz

