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CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS

122-es modell kapacitás

• 1⁄2" (12 mm) - 2" (50 mm).

Ezt a berendezést réz és rozsdamentes acél csövek és szerelvények gyors és szakszerű vágására, tisztítására 
és sorjátlanítására tervezték. A 122-es modell, mely mindössze 23 kg-ot nyom, és kényelmesen elhelyezett 
szállítófogantyúval rendelkezik, ideális közvetlenül a helyszínre való szállításra. Erős öntött alumínium ház és 
nagy teljesítményű 360 W-os indukciós motor biztosítja a hosszú élettartamot.

Jellemzők
• A görgőket 230 V-os, 360 W-os, erős indukciós motor hajtja 450 ford/perc fordulatszámmal.
• Az erős O.D. tisztítókefe gyorsan, minimális erőfeszítéssel tisztítja a csöveket.
• A belső sorjázó könnyen eltávolítja a turbulenciát okozó sorjákat.
• Az előtolókar különböző csőméretekre állítható.
• A réz vágógörgő több mint 10.000 vágásra van tesztelve.
• Vezetőgörgők biztosítják az egyenes vágást nyomhagyás nélkül.
• Nagy hordozó fogantyú a helyszínre való könnyű szállításhoz.
• Beépített 1⁄2" (12 mm) mérő skála a gyors, könnyű méréshez.
• A tisztítókefe készlet hat kefét, tárolópolcot és befogót tartalmaz.

Műszaki specifikáció

• Motor: 230 V-os, 360 W-os indukciós motor.
• Görgő fordulatszám: 450 ford/perc.
• Kapcsoló: be/ki kapcsoló.
• Sorjázó: sorjázó kúp, 1⁄2" (12 mm) - 2" (50 mm).
• Vágógörgő: 2191 HD görgő modell.

Alapfelszereltség
• Egy külső tisztító kefe.
• Egy belső sorjázó.
• Egy tisztítókefe készlet tároló.

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
96362 122 Rozsdamentes acél / réz cső vágógép 50 22,68

Tartozékok

Kat.sz. Típus sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
93717 – 1⁄2" tisztítókefe 12 mm-eshez (3 db/csomag) 1⁄2 0,24
93722 – 3⁄4" tisztítókefe 18 mm-eshez (3 db/csomag) 1⁄2 0,26
93727 – 1" tisztítókefe 25 mm-eshez (3 db/csomag) 3⁄4 0,27
93732 – 11⁄4" tisztítókefe 32 mm-eshez (3 db/csomag) 3⁄4 0,29
93737 – 11⁄2" tisztítókefe 40 mm-eshez (3 db/csomag) 13⁄4 0,77
93742 – 2" tisztítókefe 50 mm-eshez (3 db/csomag) 13⁄4 0,79
94682 – Külső tisztító kefe 1 0,44
46105 – Külső sorjázó tárcsa 11⁄4 0,57
93747 – Gyorsrögzítésű befogó 21⁄4 0,95
93712 – Kefetartó 6 2,63
93707 – A tisztítókefe készlet tároló felszerelhető tárolópolcot, gyorscserés 

befogót, pót vágógörgőket és keféket (1⁄2", 3⁄4", 1", 11⁄4", 11⁄2", 2") 
tartalmaz.

3 1,39

33175 2191 Vágógörgő, rézhez 1⁄4 0,01
33551 122SS Vágógörgő, rozsdamentes acélhoz 1⁄4 0,01
34360 E-2192 10 db-os rögzítőcsavar készlet
10343 – Görgőcsapszeg 33551 vágógörgőhöz (2 db/csomag) 1⁄4 0,01
42360 1206 1206 Állvány 31 14,06
94687 – 2" sorjázó kúp szerelvény 1⁄16 0,02

Réz és rozsdamentes acél vágás előkészítő gép

A nagy teljesítményű külső tisztítókefe gyorsan és 
könnyen tisztítja a 1⁄2" vagy 2" (12 - 54 mm) átmérőjű csövet

A belső sorjázó gyorsan és erőkifejtés nélkül eltávolítja 
a turbulenciát okozó sorját

A választható tisztítókefe a tartozékok gyors tisztítására 
használható

A választható sorjázó tárcsát a perem külső átmérőjének 
a sorjázására használható szoros illesztések segítéséhez


