ПРИЛОЖЕНИЕ
Винтонарезната машина за тръби CIMEX
PTM4
е компактна, преносима машина за
резбоване на тръби.
Предназначена е за рязане тръби и нарязване
на тръбни резби до 4 цола в полеви условия.

ВИНТОНАРЕЗНА
МАШИНА ЗА
ТРЪБИ
2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

750 W ½ - 4 220 V
МОЩНОСТ

ЦОЛА ТРЪБИ

ЗАХРАНВАНЕ
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Продажба на лека строителна механизация, машини под наем, сервиз и резервни части за строителна техника

ВИНТОНАРЕЗНИ МАШИНИ

SD - 08/2020 - PTM4

Машината е снабдена с тръборез, чистач за
стружки, бързоотваряща се глава за монтаж на
челюстите за нарязване на резби както и система за
смазване на ножовете при работа.

PTM4

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКА PTM4

PTM4

Размер на тръбата

½“-4“

Система за омасляване на
винтонарезните ножове

Да

Мощност

750 W

Захранване

220 – 230 V / 50 Hz

Производителност

11 об/мин (1-ва скорост)

ВИНТОНАРЕЗНА
МАШИНА ЗА
ТРЪБИ - до 4 цола

25 об/мин (2-ра скорост)

Винтонарезната машина за тръби CIMEX PTM4
компактна, преносима машина за резбоване на тръби.

е

Предназначена е за рязане тръби и нарязване на
тръбни резби до 4 цола в полеви условия.

ОКОМПЛЕКТОВКА
Винтонарезна машина CIMEX PTM4

•

Гаранционна карта + Ръководство

SD - 08/2020—PTM4

•

Машината е снабдена с тръборез, чистач за стружки,
бързоотваряща се глава за монтаж на челюстите за
нарязване на резби както и система за смазване на
ножовете при работа. Ножовете също са изработени от
високолегирана стомана, която им гарантира дълъг
експлоатационен живот.

Винтонарезна
машина за тръби
до 2 цола
Машина за огъване
на тръби
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СВЪРЗАНИ И ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

