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Dodávka

Funkce produktu

RDG 1500 A

Fréza na trubky s ø 250 mm až ø 1 500

mm

Výkonná pneumatická trubková fréza s posuvem 40
mm/min pro trubky až do ø 1 500 mm.

Objednací císlo: 7 560 26 61 00 0

Podrobnosti

Řezání olejových, plynových a vodovodních trubek z
oceli a šedé litiny do síly stěny 45 mm.

F

Frézování olejových, plynových a vodovodních trubek z
oceli a šedé litiny do síly stěny 30 mm (při 2x oběhu).

F

Hnací díly motoru v nerezovém provedení. Lamely
pneumatického motoru nezvětšují svůj objem.

F

Po vyzkoušení lze použít při minimálním stavu vody.F

Volitelně dostupný vodicí řetěz zaručuje rovné řezy
bez posunutí.

F

Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují
menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc
mohou díky optimalizované hmotnosti provést
seřízení pouze dvě osoby.

F

Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.F

Posuv lze zapínat a vypínat.F

Samostatná práce stroje.F

1 přepravní nádobaL 4 rukojetiL 1 napínák řetězuL
1 kovový kufřík na nářadíL 1 ruční klikaL 10 štípacích klínůL
20 čepůL 40 pojistných kroužkůL 10 řetězových článků (délka 31,75

mm)
L

1 sada klíčůL 1 plechovka olejeL 1 údržbová jednotka s hadicíL
2 přepravní popruhyL 4 distanční držáky pro řetězL

Pneumatický pohonL Vypnutí posuvuL Stupnice hloubky řezuL
Přídavný vodicí řetězL
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Aplikace

Specifikace

Opracování trubek do ø 1 500 mm ss

Teplota použití trvale nižší než 0 °C s

Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm ss

Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm ss

Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm ss

Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm ss

Kolmé/vertikální řezy s

Použití ve vodě s

s  vhodný
ss  dobře vhodné

OBECNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak: 6 barů

Spotřeba vzduchu: 4,3 m³/min

Využitelný výkon 2 000 W

Posuv 40 mm/min

Hmotnost 68 kg


