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OFERTA SPECIALA
Masina de sanfrenat tevi - RIDGID B500
Nr.
crt.

Descriere

1. Dispozitiv portabil de șanfrenat B-500, cu cap de tăiere la 37,5°, cod 49303
(230 V, CE)

Pret
unitar
EUR
3.970,00

Dispozitivul de șanfrenare pentru conducte B-500 ce poate fi transportat
asigură o șanfrenare de înaltă calitate în 45 de secunde* fără flacără sau
scântei. Design-ul compact asigură montajul rapid pe conducte de 4” și pe
pereți cu o grosime maximă de 1/2” și garantează o șanfrenare uniformă
printr-o singură cursă.
Caracteristici
Viteză
Pregătiți și realizați șanfrenarea unei conducte cu diametrul de 10" din lista
40 în 45 de secunde!
Conducta este rece la atingere imediat după procedura de șanfrenare.
Uniformitate
Unghiul precis de șanfrenare din jurul diametrului conductei permite un
număr optim de curse.
Lățime reglabilă a suprafeței de contact între 0" și 3/16" pentru a se potrivi cu
cerințele sudorilor.
Produce o suprafață finisată mecanic mulțumită celor 6 inserții de tăiere ce
pot fi înlocuite și care funcționează simultan.
Simplitate
Configurare și utilizare rapide.
Sistemul de prindere brevetat fixează ferm instrumentul pe conductă.
Monitorizare rapidă cu indicatoare cu led pentru performanțe de tăiere
optime.
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2.
3.
4.
5.
6.

Funcționare fără scântei.
Specificatii tehnice:
• Capacitate: țevi cu diametrul mai mare de 3." (100 mm); tablă plană de
oțel carbon şi inoxidabil
• Grosime perete țeavă/ foaie tablă: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7
mm)
• Unghi de şanfrenare: 37.5° (standard, inclus), 30° & 45° (capete de tăiere
opționale)
• Cap de tăiere: pretabil pentru majoritatea oțelurilor carbon şi inoxidabile*
• Lățime cordon de sudură: 0-3∕16" (4,8 mm) in paşi de aproximativ 1∕32"
(0,8 mm)
• Tipul motorului: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
• Viteza de lucru: 950 RPM cand nu este in sarcină
• Masa: 24 kg
• Dimensiuni constructive: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × l × I)
• Kit standard: dispozitiv de şanfrenat, coarbă, cap de tăiere de 37,5°, 6
plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, şurubelniță dinamometrică, şuruburi
Cap de tăiere la 37,5° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi, cod 48863
Cap de tăiere la 30° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi, cod 48858
Cap de tăiere la 45° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi, cod 48868
Cutie cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 2 șuruburi, cod 48873
Lubrifiant, cod 48883

1.062,00
1.062,00
1.062,00
354,00
3,68

Conditii de pret: Preturile nu contin TVA si se calculeaza in RON la cursul BNR din data facturarii.
Conditii de livrare: din stoc RIDGID ( depozit Belgia) in limita disponibilului .
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