KHC-600D
Snijmachine voor pijp gaten
Kenmerken en voordelen

Centrische cirkel snijmachine

■ Oneindig draaibaar gasdistributiesysteem

Hoge snijkwaliteit en bediengemak

Het gasdistributiesysteem kan vrij roteren en is zo gebouwd dat

Een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauw-

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

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

door kan men nauwkeurige, scherpe en zuivere gaten snijden.

de toorts. Het draaibare gasdistributiesysteem voor

■ Toortshouder geleidesysteem

Een excentrisch mechanisme zorgt voor een nauwkeurige
afstelling van de slag (op / neer beweging) van de toorts.
■ Aan/uit aandrijfkoppeling

de gastoevoer voorkomt het in de war raken van de
slangen en een herstart van de machine. De hoofdtoepassing is het nauwkeurig snijden van gaten, al dan
niet voorzien van een bevel, in de wanden van pijpen,
drukvaten of warmtewisselaars.

Voor eenvoudige positionering van de machine.
■ Cirkel snijden op vlakke plaat

Kan ook gebruikt worden om cirkels te snijden op vlakke
plaat.

Hulpstuk voor kleine pijp-Ø

Hulpstuk voor overhangen

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.

Hulpstuk voor kleine diameters

90123

Hulpstuk voor overhangen

90100

Transformator AC230V - 42V

222.002.207

Specificaties

KHC-600D

Snijdikte

5 - 50 mm

Rotatiesnelheid toorts

0.12 ~ 1.2 rpm

Snijdiameter

Ø 80 ~ 600 mm

Verticale slag toorts
Toorts draairadius
Bevelhoek
Snelheidsregelaar
Voeding
Maten
Gewicht

0 ~ 100 mm
r 40 ~ 300 mm
0 ~ 45˚
Traploos instelbaar links / rechts
AC 42V
L 1050 x B 500 x H 760 mm
26 kg (incl. support)

Omschrijving
Hulpstuk om te snijden aan het einde van de pijp
Voor alle 42V modellen

Type
Model

Artikelnr.

KHC-600D 42V

90122

Leveringsomvang
Machinebehuizing
Set snijnozzles (102HC of 106HC, maat #0, 1, 2)
Voedingskabel
Standaard gereedschapset
Handleiding

CNC snijmachines
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