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Úkosovací systém B22 ZERO
Maximální šířka úkosu 20 mm. Funkce FACING.

B22 Zero

Obj. č. 29200 (3 fáze - 380 V)

Obj. č. 29220 (1 fáze - 220 V) Výkonný 3-fázový 
motor 1100 W

Pojezdové rolny 

Rychlouzamykatelné nastavení stroje

Přímé čtení nastavení výšky úkosu

Přídavná polohovatelná 
rukojeť

Precizní stupnice nastavení úhlu úkosu

Ihned ze skladu - předvedení zdarma
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Výkonný 3-fázový 
motor 1100 W

Pojezdové rolny 

Určeno pro úkosování a odjehlování rovných dílců, pro takzvaný FACING - odstranění nežádoucí vrstvy materiálů na hraně 
obrobku, vzniklé při dělení plechu pálením.
Speciálně vyvinuto pro výrobu pohledových úkosů a přípravu pro svařování.
Silný elektrický pohon pro extrémní zatížení.

■  Vysokovýkonný 3-fázový motor.
■  Možnost plynulého nastavení pracovního úhlu v rozmezí 0°- 60°.
■  Stroj je schopen provádět tzv. FACING - obrábění hrany pod úhlem 0° za účelem odstranění nežádoucí vrstvy materiálu po řezání pálením.
■  Unikátní mechanismus stupnice nastavení velikosti úkosu, zvyšuje přesnost práce.
■  Velmi kompaktní a ergonomická konstrukce dovoluje dosáhnout vysoké produktivity práce.
■  Celoobvodový ochranný rám chrání stroj v případě pádu a dovoluje více možností uchopení stroje při práci.
■  Při zakoupení příslušného vybavení lze úkosovat trubky a roury od Ø 150 mm.
■  Přidavná polohovatelná rukojeť.
■  Obrábění nerezových ocelí s frézovací hlavou PREMIUM 

Technická data:
Úhel úkosu:  plynule nastavitelný v rozsahu 0° - 60° 
Šířka úkosu:  0 až 20 mm < 400 MPa - 0 až 16 mm > 400 MPa 
Motor:   1100 W / 380 V
Otáčky:  2850 ot./min
Hmotnost:  19,5 kg
Počet břitových destiček:  10 ks

V ceně obsaženo:
Úkosovací a odjehlovací systém B22 ZERO   
Kartonový box
Nářadí pro obsluhu
Návod

Příslušenství: Obj. č.
Frézovací hlava standard (vč. destiček a šroubů) 29201

Řezné destičky standard (balení 10 ks) 29203

Frézovací hlava premium - určeno pro nerez ocel (vč. destiček a šroubů) 29202

Řezné destičky premium (balení 10 ks) 29205

Přídavná polohovatelná rukojeť 29206

Přípravek pro úkosování trubek a rour od Ø 150 mm 29204

Šroub řezných destiček 29200.9300

Název stroje: Obj. č.
Úkosovací a odjehlovací systém B22 ZERO (3 fáze - 380 V) 29200

Úkosovací a odjehlovací systém B22 ZERO (1 fáze - 220 V) 29220

Obj. č. 29201 Obj. č. 29202

Obj. č. 29204

Obj. č. 29206

Obj. č. 29203

Výroba v České republice Reference po celé ČR a SR 

0°- 60°

Max 
20 mm / 0.8 in


