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IM 160 Svářečka natupo pro průmyslové aplikace

• Tupý fúzní stroj pro PP, PE, PB a PVDF trubky a tvarovky pro průmyslové aplikace s
tlakovými potrubními systémy.

• Kompaktní a robustní konstrukce pro použití v dílně a na staveništích.
• Navrženo tak, aby poskytovalo nejvyšší flexibilitu přizpůsobení různým velikostem nebo 

tvarům tvarovek.
• Rozsah rozměrů: d32 - 160 mm, od SDR 41 do SDR 11 s PE, PP d160 mm.

ZÁKLADNÍ STROJ
• Vysoce přesná, robustní základna bez zkreslení
• Ruční kolo pro snadný pohyb vozíku stroje
• Přesné nastavení tlaku pomocí přímého přenosu zatížení pružinou
• Rychloupínací základové upínací desky, pravé a levé, d160 mm
• Hmotnost (včetně hoblíku a ohřívače): 53 kg 

HOBLÍK:
• Přenos zatížení pomocí robustního řetězového pohonu
• Optimalizovaná geometrie řezu pro rovnoměrné a bez chvění hoblování
• Otočná montáž pro ergonomickou manipulaci
• Mechanický doraz pro jednostranné hoblování a definovanou hloubku obložení

OHŘÍVAČ
• Vysoce výkonný, elektronicky řízený topný článek
• Vysoká přesnost +/- 4°C po celé topné ploše
• Vysoce kvalitní nepřilnavý povlak PTFE
• Plechový kryt k ochraně topné desky v klidové poloze
• Topné těleso lze použít jako nástroj pro ruční svařování

DALŠÍ STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Kompletní redukční sada upínacích vložek d 32 - 140 mm
• Podpěra trubky ve tvaru V s vložkami d 32 - 140 mm
• Časovač na hodiny svařování
• Sada nářadí specifická pro stroj
• Dřevěná přepravka, použitelná jako pracovní stůl, dostupná také jako speciální verze

potažená překližkou s hliníkovými profily, optimalizované provedení pro manipulaci s 
paletovým vozíkem a skladovací zásuvky pro redukční břitové destičky a nástroje.

d-d
(mm)

Výkon                               Popis                Kód     Hmotn.
(k g)

32 - 160 230 V/1700 W Standardní přepravní box   790 141 001 123.000

32 - 160 230 V/1700 W Speciální přepravní box   790 141 003 157.000

32 - 160 115 V/1700 W Standardní přepravní box    790 141 008 123.000

32 - 160 115 V/1700 W Speciální přepravní box    790 141 009 157.000

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny

Přeloženo z originálu výrobce.
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