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CSŐVÁGÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

B-500 hordozható csőleélező
A B-500 hordozható csőleélezővel kiemelkedő minőségű leélezések készíthetők 
45 másodperc alatt* láng használata és szikraképződés nélkül. A kompakt kialakítás 
gyorsan felszerelhető a 4" (100 mm) átmérőjű, legfeljebb 1/2" (12,7 mm), falvastagságú 
csövekre, amelyekre egy menetben képes konszisztens leélezést készíteni.
* Schedule 40, 10" átmérőjű csövön mérve.

HATÉKONYSÁG
• Könnyű beállítás és működtetés Kevesebb, mint 2 perc alatt beállítható és elkészíthető 

egy leélezés 12" (300 mm) átmérőjű Sch 40 csőre.
• Hideg felület a megmunkálás után, a cső a gyökölést követően azonnal kezelhető és 

hegeszthető.
• Szakértelemtől függetlenül könnyen használható; a sebességet jelző LED-ek mutatják az 

optimális teljesítményt.
• Kevesebb tisztítás, köszörűpor mentes és nagyobb forgácsok kisebb forgácsmezőben 

gyűlnek össze.

ÁLLANDÓ TELJESÍTMÉNY
• Forgácsolthoz hasonló felületminőség a 6 db szimultán működő vágógörgőnek 

köszönhetően.
• A cső mentén folyamatos pontos leélezési szögnek köszönhetően egy menetben 

elkészíthető a gyökölés.
• Három kiválasztható gyökölési szög (37,5°, 30°, 45°) a hegesztési igények kielégítésére.
• A hegesztők követelményeinek megfelelően állítható szélesség 0" - 3/16" (4,8 mm).

BIZTONSÁG
• Soha nem csúszik ki az irányítása alól.
• A szabadalmazott bilincsrendszer biztosan rögzíti a szerszámot a csőre.
• Nincs szikra- és lángképződés.

Műszaki adatok
• Teljesítmény: 31/2" (100 mm) ármérőjű vagy nagyobb cső, síklemez; acél és 

rozsdamentes acél.
• Csőfal/ lemezvastagság: min 0.188" (4,8 mm)/max 0.50" (12,7 mm).
• Leélezési szögek: 37,5°, 30° és 45°.
• Vágófej: alkalmazható a legtöbb acélhoz és rozsdamentes acélhoz.**
• Szélesség: 0" - 3/16" (4,8 mm) körülbelül 132" (0,8 mm) lépésekben.
• Motor típusa: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzális.
• Üzemi fordulatszám: 950 ford./perc (üresjárati).
• Súly: 24 kg.
• Méret: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (H × SZ × M).
• Standard készlet: csőleélező, kézi forgatókar, 37.5°, 30°, 45° vágófej, 6-4 vállas betét, 

nyomatékbehajtó, csavarok.
**A betétek élettartamának meghatározását erősen befolyásolják a következő tényezők: alkalmazás, anyag, cső 
átmérője, csőfal vastagsága, cső bevonata stb. A csőleélező vágófejeket és betéteket a standard A53 lágyacélhoz 
optimalizáltuk; ettől eltérő anyagok esetén alacsonyabb élettartam várható.

Csőgyökölés
ÚJ

Kat. sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font. kg

55098 B-500 Hordozható csőgyökölő 30°-os Vágófej, 230 V 561/2 24

49303 B-500 Hordozható csőgyökölő 37,5°-os Vágófej, 230 V 561/2 24

55093 B-500 Hordozható csőgyökölő 45°-os Vágófej, 230 V 561/2 24

56823 B-500 Hordozható csőgyökölő 30°-os Vágófej, 115 V 561/2 24

53543 B-500 Hordozható csőgyökölő 37,5°-os Vágófej, 115 V 561/2 24

56828 B-500 Hordozható csőgyökölő 45°-os Vágófej, 115 V 561/2 24

48858 – 30°-os vágófej 6 betéttel, 1 beragadásgátló zsír, 8 csavar 21/2 1,1

48863 – 37,5°-os vágófej 6 betéttel, 1 beragadásgátló zsír, 8 csavar 21/2 1,1

48868 – 45°-os vágófej 6 betéttel, 1 beragadásgátló zsír, 8 csavar 21/2 1,1

48873 – 6-os csomag betét, 1 beragadásgátló zsír, 2 csavar, hordtáska 0.17 0,09

55023 TBM-36 Fix szerelőkonzol (adapter fix gyököléshez) 5.90 15

TBM-36 Fix szerelőkonzol


