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Οριζόντιο ξελουριστικό πνευματοϋδραυλικής κίνησης, με αυτόματο κύκλο 
λειτουργίας. Φρεζάρισμα παράγωνο +45° / 90° / -45°. Μεταβλητή ταχύτητα 
περιστροφής εργαλείου με ηλεκτρονικό βαριατόρ προκειμένου να βελτιώνεται η 
ποιότητα της επεξεργασίας στο βαμμένο προφίλ και παράγωνα. Ταχεία αλλαγή 
φρεζών με πνευματικό χειριστήριο. Αντιχαρακτική επιφάνεια εργασίας. Ζώνη 
εργασίας ηχομονωμένη και πλήρως καλυμμένη. Το ηχομονωμένο αυτόματο τούνελ 
Πλ. = 1.100 ή 2.000 mm, μειώνει το θόρυβο που παράγεται από το μηχάνημα στα 
περίπ[ου 75 dB (μόνο φρεζατούρες σε κανονικές γωνίες 90°). Η ειδική 
αυτοαναδιπλούμενη ρέγουλα revolver μηδενίζει την επαφή ανάμεσα στη ρέγουλα και 
το τεμάχιο κατά την προώθηση. 
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Ένας πνευματικός 
κύλινδρος εξασφαλίζει το 
άνοιγμα/κλείσιμο του 
επάνω καλύμματος του 
ηχομονωμένου τούνελ. 
Για τη μετακίνησή του 
απαιτείται το πάτημα των 
κουμπιών ελέγχου και με 
τα δύο χέρια. 
 

 Ένα συρτάρι στο κάτω μέρος 
του μηχανήματος επιτρέπει τη 
συγκέντρωση των γρεζιών και 
ρεταλιών που παράγονται 
από την επεξεργασία 
διευκολύνοντας τις εργασίες 
καθαρισμού. 
 

Το πληκτρολόγιο στον πίνακα 
ελέγχου του μηχανήματος 
επιτρέπει τη διαχείριση της 
υδροπνευματικής κίνησης της 
κεφαλής, του φυσητήρα αέρα 
για τον καθαρισμό του 
επιπέδου μεγγενών, τη θέση 
σε λειτουργία με το διακόπτη 
ασφαλείας και τη γρήγορη 
αλλαγή του εργαλείου. Η 
παρουσία αναστροφέα 
επιτρέπει τη μεταβολή των 
στροφών του κινητήρα που 
εμφανίζονται στην ψηφιακή 
οθόνη. 
 

Οι μέγγενες, οριζόντιες 
ή κάθετες, 
ενεργοποιούνται 
πνευματικά με διάταξη 
χαμηλής πίεσης. 
Η διαχείριση των 
προϊόντων εκτός 
στάνταρ διαστάσεων με 
τη δυνατότητα αλλαγής 
της κλίσης από –45° 
έως +45° με χειροκίνητη 
μετακίνηση. Η 
ανάγνωση της θέσης 
γίνεται με 
βαθμονομημένη 
κλίμακα. 

 Ρύθμιση της αστεροειδούς 
ρέγουλας σε 6 
διαφορετικές θέσεις με 
διάταξη που επιτρέπει την 
ταχεία, μετατόπιση του 
τεμαχίου, αυτόματα, 
προκειμένου να γίνουν οι 
διάφορες επεξεργασίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Κινητήρας με μετατροπέα: 2,2 kW  

Μεταβλητή ταχύτητα εργαλείου: 4000 ÷ 7000 στροφές/λεπτό  

Διαδρομή: 350 mm  

Δυνατότητα σύσφιξης προφίλ: 240x120 H mm   

Πνευματική οριζόντια και κάθετη μόρσα με διάταξη χαμηλής πίεσης  

Ρέγουλα βάθους revolver με 6 θέσεις  

Φωλιά κοπτικών ø 27/32x160 mm  

Μέγιστη διάμετρος κοπτικού: 200 mm  

Οθόνη με ενδεικτική λυχνία για εμφάνιση της ταχύτητας του εργαλείου  

Σύστημα λίπανσης με μικρονέφος με νερό και γαλακτωματοποίηση  λαδιού  

Προεγκατάσταση σύνδεσης για απορρόφηση καπνών  

Βάση με θήκη κοπτικών και συρτάρι γρεζιών  

Ραουλόδρομος υποστήριξης προφίλ Μήκος=500 mm  

Ηχομονωμένο τούνελ με θυρίδα επάνω και άνοιγμα στην πίσω πλευρά.  

Εμφύσηση αέρα για καθαρισμό επιφάνειας μόρσας  

Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για καθαρισμό  

2009/04/10  
 


