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TU-D, TU-2, TU-3, TU-5 BEVEL MACHINES
klembereik 4 tot 215 mm

• geen lawaai en stof • compacte bouwvorm
• snel en veilig in te spannen • eenvoudig hanteerbaar
De TU-2, TU-3 en TU-5 zijn transportabele bevel
machines die inwendig in een pijp of buis worden
geklemd, middels een zelfcentrerende as met daarop
3 spieën.
Vervolgens kan het snijgereedschap (de toolbit)
eenvoudig en snel op de te bewerken pijpdiameter
worden afgesteld. Met behulp van de handvoeding
beweegt de toolbit zich naar de pijp om deze te voorzien
van een laskant.
De TU-D (zie details achterkant) klemt uitwendig met
behulp van spancollets. Deze spancollets zijn leverbaar
voor elke pijpmaat van 4 tot 61 mm.
De TU bevel machines kunnen worden uitgerust met
een elektrische (230 Volt) of een pneumatische
aandrijving.

voor
• warmtewisselaarsbouw • offshore constructie
• apparatenbouw • scheepswerf
• machinebouw • pijpleidingbouw

Technische specificaties TU serie

type TU-2

TU-3

TU-5

minimaal 18 mm I.D. (²)

minimaal 27 mm I.D. (²)

minimaal 52 mm I.D.

maximaal 51,5 mm I.D. (²)

maximaal 106 mm I.D. (²)

maximaal 200 mm I.D.

maximaal 40 mm (handbediend)

maximaal 60 mm (handbediend)

maximaal 60 mm (handbediend)

TU-2E

TU-3E

TU-5E

1400 W (¹)

1400 W (¹)

1400 W (¹)

230Volt - 50Hz - 1ph

230Volt - 50Hz - 1ph

230Volt - 50Hz - 1ph

6 Kg

15 Kg

TU-2P

TU-3P

TU-5P

Vermogen

750 W (bij werkdruk van 6 Bar)

750 W (bij werkdruk van 6 Bar)

750 W (bij werkdruk van 6 Bar)

Werkdruk

6 - 7 Bar

6 - 7 Bar

6 - 7 Bar

0,9 m³/min

0,9 m³/min

0,9 m³/min

6 Kg

15 Kg

Klembereik

Voedingslengte
met electromotor
Vermogen
Aansluitspanning

Gewicht 4 Kg
met luchtmotor

Luchtverbruik

Gewicht 4 Kg

type TU-D
Klembereik

minimaal 4 mm O.D.
maximaal 61 mm O.D.

Voedingslengte
met electromotor
Vermogen
Aansluitspanning

maximaal 20 mm (handbediend)
TU-DE
1400 W (¹)
230Volt - 50Hz - 1ph

Gewicht 8 Kg
met luchtmotor

TU-DP

Vermogen

750 W (bij werkdruk van 6 Bar)

Werkdruk

6 - 7 Bar

Luchtverbruik

0,9 m³/min

Gewicht 8 Kg

(¹) Makita motor met variabele toerenregeling
(²) De TU-2 en TU-3 zijn optioneel leverbaar
met een verkleinde as voor 12 tot 27 mm (TU-2)
of 16 tot 29 mm (TU-3)
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De machines (TU-2, TU-3 en TU-5) worden
geleverd in een kunststof koffer met de benodigde
(opzet)spieën die nodig zijn voor het gehele
klembereik.
Voor de TU-D zijn passende spancollets nodig
die afzonderlijk moeten worden besteld.
Informeer vrijblijvend naar de vele toolbits en
wisselplaathouders die leverbaar zijn.
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