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Hepeka - Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  powy¿szych danych bez uprzedniego informawania o tym. 

 Medi Bender 070        Giêtarka beztrzpieniowa. 
 

 

Giêtarka do rur, profili i ksztaùtowników 
Technologia giêcia za pomoc¹  owijania rury na obracaj¹cym siê narowkowanym wzorniku 
 
Zasilanie jednofazowe 230 V 
Prêdko�ã giêcia ok. 2 obroty / min 
Solidna konstrukcja dla potrzeb warsztatowych i instalatorskich  
Zakres �rednic rury od Ø  5 do Ø   35x2,5 mm  Dla materiaùów o wytrzymaùo�ci do               42 kg/mm2 

Minim. promieñ giêcia 2 x Ø  � zale¿ny od parametrów geometr. i wytrzy                     maùo�ciowych rury 
Maksymalny promieñ giêcia 175 mm 
Maksymalny k¹t giêcia 180 º 
Licznik podaj¹cy aktualny k¹t giêcia 
System hamowania silnika umo¿liwiaj¹cy wysok¹  powtarzalno�ã           giêã 
Programowanie k¹ta giêcia i sprê¿ysto�ci za pomoc¹  ukùadu wybie      raków  
System wyù¹cznika przeci¹¿eniowego 
Nie wymaga posadowienia � posiada uchwyt umo¿liwiaqj¹cy ùatwe        przenoszenie 
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania � w ci¹gu 30 sekund mo¿liwa           jest wymiana wzornika mocowanego 
na sze�ciok¹tnym wale i formy po�lizgowej mocowanej specjalnym        zatrzaskiem 

Wymiary: 320 x 245 x 300 mm 
Waga ( bez oprzyrz¹dowania ): ok. 23 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.) Dla materiaùów o wytrzymaùo�ci 42 kg/mm2 

 

Maksymalne zakresy giêcia podano dla materiaùów  o wytrzymaùo�ci poni¿ej 42 kg/mm² 
Hepeka-Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w  powy¿szych danych bez uprzedniego informawania o tym. 
 

 

 

Typ profilu Materiaù2 Orientacyjne 
maks. zakresy 
pracy [mm] 

Rura Rury kotùowe* 35 x 2 
Rura Stal zwykùa*miêkka 35 x 2 
Rura Miêkki mosi¹dz  32 x 2 
Rura Stal nierdz AISI 308 30 x 1,5 
Rura Stal meblowa* 32 x 1,5 
Rura Stal nierdzAISI304,316 30 x 2 
Rura Twarda miedê i alumin 40 x 1,5 
Prêt okr¹gùy Stal miêkka* 20 
Pùaskownik Stal miêkka* 10 x 25 
Profil prostok. Stal miêkka* 15 x 25 x 3 
Profil kwadrat. Stal miêkka* 25x25x3 
Prêt kwadrat. Stal miêkka* 20 x 20 
Teownik Stal miêkka* 30 x 30 x 5 
Ceownik Stal miêkka* 30 x 15 x 5 
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