
Hoge snijkwaliteit en bediengemak 

een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauw-

keurige afstelling van de slag (op/neer beweging) van 

de toorts. Het draaibare gasdistributiesysteem voor 

de gastoevoer voorkomt het in de war raken van de 

slangen en een herstart van de machine. De hoofd-

toepassing is het nauwkeurig snijden van gaten, al dan 

niet voorzien van een bevel, in de wanden van pijpen, 

drukvaten of warmtewisselaars.

Kenmerken en voordelen Centrische cirkel snijmachine 

■

■

■

■

Hulpstuk voor kleine pijp-Ø Hulpstuk voor overhangen

KHC-600D 
Snijmachine voor pijp gaten   

Oneindig draaibaar gasdistributiesysteem 

Het gasdistributiesysteem kan vrij roteren en is zo gebouwd dat 

er geen spanning op de slangen (toorts) kan staan. Mede hier-

door kan men nauwkeurige, scherpe en zuivere gaten snijden.

Toortshouder geleidesysteem

een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauwkeurige  

afstelling van de slag (op / neer beweging) van de toorts.

Aan/uit aandrijfkoppeling

Voor eenvoudige positionering van de machine.

Cirkel snijden op vlakke plaat

Kan ook gebruikt worden om cirkels te snijden op vlakke  

plaat.



Snijmachines

extension chain 1m

De KHC-600D is bij uitstek geschikt voor het snijden van zeer nauwkeurige T-verbindingen en dwarsverbindingen, zoals toegepast 

bij drukvaten en warmtewisselaars. De KHC-600D is een compact ontwerp dat licht van gewicht is en eenvoudig te bedienen. 

Naast het snijden van cirkels en schuine kanten in vlakke plaat, kan de machine gaten in vaten van binnen of buiten snijden.

Optionele accessoires

Accessoire Artikelnr. Omschrijving 

Hulpstuk voor kleine diameters 90123 

Hulpstuk voor overhangen 90100 Hulpstuk om te snijden aan het einde van de pijp

Transformator AC230V - 42V 222.002.207 Voor alle 42V modellen

Type 

Model Artikelnr. 

KHC-600D 42V 90122

 

Specificaties   KHC-600D

Snijdikte 5 - 50 mm

Rotatiesnelheid toorts 0.12 ~ 1.2 rpm

Snijdiameter Ø 80 ~ 600 mm

Verticale slag toorts 0 ~ 100 mm 

Toorts draairadius r 40 ~ 300 mm 

Bevelhoek 0 ~ 45˚

Snelheidsregelaar Traploos instelbaar links / rechts

Voeding AC 42V

Maten L 1050 x B 500 x H 760 mm

Gewicht 26 kg (incl. support)

Leveringsomvang 

Machinebehuizing

Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)

Voedingskabel

Standaard gereedschapset

Handleiding 



EMEA Verkoop- en Servicekantoren

FRANKRIJK
KoIKe France S.A.R.L.
ZAC de la Vallee de L’aunelle
RN Cellules C1 à C4
59144 Wargnies-Le-Grand
T:  +33 327304343 
 

ITALIë

DUITSLAND 
KoIKe eURoPe B.V. Germany 
Branch Office
Im Löchel 2
35423 Lich-eberstadt 
T:  +49 6004916930

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN
KoIKe MIDDLe eAST FZe
SAIF Zone Sharjah - UAe
P.o. Box 122978

T:  +971 561177615

CNC snijmachines  
 

KoIKe is wereldwijd toonaangevend fabrikant 

van de meest uitgebreide snijproductlijn voor 

autogeen-, plasma- en lasersnijmachines.  

Vraag uw catalogus aan via:  

info@koike-europe.com 

NEDERLAND 
KoIKe eURoPe B.V.   
Grote Tocht 19 
1507 CG Zaandam 

T: +31 (0)75 612 72 27 
F: +31 (0)75 612 34 61

info@koike-europe.com
www.koike-europe.comKoIKe ITALIA Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20053 – Rodano (Milano)
T:  +39 0295328717


