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CE40MR2       Giêtarka trójwalcowa. 
 

Giêtarka do rur, profili i ksztaùtowników. 
Technologia giêcia za pomoc¹  walcowania  miêdzy trzema rolkami 
 
 
Dwie rolki napêdzane przez jeden silnik, �rodkowa rolka bez napêdu obrotu 
Úrodkowa rolka opuszczana, przez �rubê poci¹gow¹ obracan¹ rêczn¹ korb¹ 
Specjalna przekùadnia zmniejszaj¹ca wysiùek obsùugi 
Dwa przeùo¿enia przekùadni dla szybkiego i wolnego poruszania �rodkowej rolki 
Wizualizacja i kontrola poùo¿enia �rodkowej rolki na czytelnym wy�wietlaczu 
Sterowanie przeù¹cznikiem pedaùowym i za pomoc¹ klawiatury 
£atwa obsùuga za pomoc¹ lekkodotykowej klawiatury 
Szybka wymiana oprzyrz¹dowania mocowanego na waùach nakrêtkami  
Nie wymaga posadowienia, � dziêki czemu istnieje mo¿liwo�ã ùatwego jej przemieszczania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne CE40MR2 
Úrednica waùów napêdowych 40 mm 
Úrednica standard. rolek 168 mm 
Útandard. dùugo�ã waùów 95 mm 
Maks. skok rolki �rodkowej 100 
Prêdko�ã  waùów obr/min 11 
Ilo�ã rolek napêdzanych 2 
Rodzaj rolek napêdzanych ¿ùobkowane 
Napêd obrotu górnej rolki nie 
Napêd obrotu  rolek 1,1kW 
Napêd posuwu górnej rolki rêczny 
Mechanizm ruchu górnej rolki. �rubowy 
Przekùadnia rêczna 2 stopniowa 
Pozycja pracy giêtarki pion/poziom 
Panel steruj¹cy przeno�ny 
Odczyt pozycji górnej rolki elektron. 
Gùo�no�ã  dB maks. 70 
Napiêcie zasilania 3x400V 
Szeroko�ã  mm ok. 560  
Wysoko�ã  mm ok. 1430 
Gùêboko�ã  mm ok. 980  
Waga 265 kg 
Maks. zakres dla rury mm 60,3x3,2mm 
Maks. zakres�k¹townik mm  50x50x6  
Maks. zakres�teownik  mm 50x50x6 
Maks. zakres�pùaskownik mm 50x10koùnierz
Maks. zakres�pùaskownik mm 60x20 walec 
Prêt okr¹gùy 30 mm  

 

 

 

Standardowe wyposa¿enie: 
-zestaw uniwersalnego oprzyrz¹dowania do giêcia   
 szerokiego zakresu profili i ksztaùtowników 
-zestaw dwóch bocznych rolek do nadawania skoku   
 spiralnego przy giêciu obrêczy 
-penel steruj¹cy, kable steruj¹ce i zasilaj¹ce 
-podstawowe klucze do obsùugi urz¹dzenia 
-instrukcja obsùugi w jêzyku polskim 
 
 

Akcesoria na osobne zamówienie: 
-rolki do rur, prêtów i profili o zùo¿onych ksztaùtach 
-rolki z tworzyw konstrukcyjnych i innych materiaùów 
-jarzmo wzmacniaj¹ce waùy przy giêciu w górnym zakresie   
 giêã 
-rolka do giêcia spiralnych porêczy schodów 
-zestaw dwóch dodatkowych rolek do likwidowania   
 efektu  wichrowania siê k¹towników 
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