Dé allround machine voor slijp- en afrondingsbewerkingen na het snijden en lassen.

Waarom de TableGrinder?
Naast schuren en borstelen kan men met de machine ook kanten en radii frezen!
Meer werkbereik, toepasbaar in iedere situatie en uiteraard frequentiegeregeld.
De arm van de TableGrinder is eenvoudig instelbaar waardoor de kop meer of minder
druk geeft op het product (afhankelijk van de toepassing/hoogte waarop men wil
werken). De geremde motor in combinatie met de actieve bediening, zorgt voor een
veilig proces.

Afronden en schuren van de randen, contouren en gaten:

Frezen van laskanten en Radius:

Alle borstel, schuurmiddelen en frezen zijn in de handel verkrijgbaar.

Vervanging van handgereedschap of een aanvulling?
De TableGrinder is sowieso een uitbreiding van uw machinepark, op een veilige en
ergonomische wijze kan men gecontroleerd materiaal bewerken. Ná het snijden
(ontbramen/afronden/frezen), maar ook na het lassen. Bijvoorbeeld voor het
verwijderen van zware lassen op producten die op minder ergonomische hoogte
moeten worden verwerkt.

Functioneel op meerdere manieren:
Los, koppelbaar aan ieder lasttafel (Basic)
Iedere bewerking die denkbaar is op een
werktafel kan daardoor met één
machine worden uitgevoerd. Voordeel is
dat de constructie ervoor zorgt dat de
arm op iedere lastafel kan worden
gebruikt.

Met verrijdbare opbergkast (Max):

Praktisch en uitermate geschikt zodra er
delen ontbraamt en afgerond moeten
worden op meerdere locaties binnen uw
productieruimte. En alle borstels en
slijpmiddelen bij de hand moeten zijn.

Technische gegevens:
Electrisch
RPM
Aansluiting elektrisch
Vermogen motor
Stroomsterkte
Bereik
Bereik arm op tafel
Draaicirkel
Maximale hoogte t.o.v. de tafel
Maximale diepe t.o.v. de tafel
Afmeting
Ingeklapte arm (Basic)
(hxbxd)
Tafel+opbergkasten (Max) (hxbxd)

500 - 3500
230V/50Hz
0,75Kw (geremd)
4Amp.
0-1800mm
3000mm
400mm
700mm

1000 x 600 x 700
1200 x 1170 x 1050

Keuring: CE-gekeurd
Gereedschap op aanvraag. (Alle borstel, schuurmiddelen en frezen zijn in de handel verkrijgbaar).

( 65kg)
(260kg)

