DISPOZITIVE DE AVANS

Baby M3
AF 32
AF 308
MX 38
MX 48
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Dispozitive de avans

Dispozitive de avans
Paleta aparatelor de avans ce aparţin unuia dintre cei mai mari
producători mondiali este suficientă de la avansul pentru hobby
până la execuţiile industriale astfel încât pentru fiecare domeniu
de utilizare există aparatul corect.

Baby M3 /
AF 32 / AF 308

• Optim pentru utilizarea la maşini mai mici de prelucrat lemn
• În fabricaţie de serie cu funcţionare la dreapta şi la stânga
• Schimb de viteză simplu prin inversarea roţilor dinţate (AF 32 / AF 308)
• Posibilităţi de reglare individuale pentru fiecare poziţie de lucru solicitată
• Transmisie metalică cu roţi dinţate călite (AF 32 / AF 308)
• Pivotabil în toate direcţiile
• Viteză uniformă de avans chiar şi în sarcină
• În fabricaţie de serie cu stativ şi braţ în consolă prelungit (AF 32 / AF 308)
Opţional: placă de montaj QH-01
pentru o montarea mai rapidă şi mai
simplă (Baby M3 / AF 32)

HOBBY
Stativ pivotabil şi
reglabil individual

Accesorii optionale:
Rolă avans RO-07 pentru BABY M3
Rolă avans RO-08 pentru AF 32
Rolă avans RO-10 pentru AF 308
Placă de montaj QH-01 pentru BABY M3 / AF 32
Dispozitiv de rabatare avans FP/01
(pentru montare în regie proprie)
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Date tehnice

Baby M3

AF 32

AF 308

Viteze

2-12 m/min,
fără trepte
3 buc.
76 mm
30 mm
8,3 mm
0,09 KW (0,12 CP)
230 V
10,5 kg
13-1005

6 / 8 / 9 / 13 m/min

2,9 / 4,5 / 5,8 / 7,5 / 9 /
11,5 / 15 / 23 m/min
3 buc.
100 mm
50 mm
24 mm
0,37 kW (0,5 CP)
230 V
50 kg
13-1020

Rolă avansn
Diametru role
Lăţime role
Cale elastică role
Putere motor
Racord
Greutate cca.
Nr.art.

2

3 buc.
80 mm
30 mm
18 mm
0,18 kW (0,25 CP)
230 sau 400 V
33 kg
13-1014 (230 V)
13-1015 (400 V)

Aparatul de avans MX 38 se remarcă prin calitatea sa înaltă, modul constructiv robust,
manevrare simplă şi fiabilitate.

Dispozitive de avans

MX 38
MX 48

Dispozitive de avans
• Motor de acţionare cu putere de antrenare proiectat pentru funcţionare de durată
• Transmisie metalică cu roţi dinţate călite pentru viteză uniformă de avans
• Ajustarea înălţimii confortabil pentru operator de la roata manuală
• Poate fi utilizată atât orizontal cât şi vertical
• Posibilităţi de reglare individuale pentru fiecare poziţie de lucru solicitată
• În fabricaţie de serie cu funcţionare înainte şi înapoi
• Cursă arc înaltă a rolelor de avans acţionate
• Stativ universal robust din fontă cenuşie cu bare de ghidare rectificate

Ideal pentru frezare de masă
pentru o rabatare deschis
simplă a dispozitivului de
avansul (opţional)

SEMIPROFESSIONAL

Date tehnice

MX 38

MX 48

Viteze

3,5 / 5 / 7 / 10 / 12,5 /
16 / 25 / 32 m/min
3 buc.
120 mm
60 mm
20 mm
0,75 kW (1,0 CP)
400 V
57 kg
13-1030

3,5 / 5 / 7 / 10 / 12,5 /
16 / 25 / 32 m/min
4 buc.
120 mm
60 mm
20 mm
0,75 kW (1,0 CP)
400 V
61 kg
13-1035

Role avans
Diametru role
Lăţime role
Cale elastică role
Putere motor
Tensiune
Greutate cca.
Nr.art.

Schimb de viteză simplu prin inversarea roţilor dinţate

Accesorii optionale:
Rolă avans RO-12
Dispozitiv de rabatare avans FP/01
(pentru montare în regie proprie)

Nr.art.
13-1230
13-1300

excl. TVA
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Dealerul dvs.
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