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SNEL EN VOORDELIG 
Het frezen van een pijp is duur en tijdrovend. Kies daarom voor uitslijpen. 
Voordelen t.o.v. frezen zijn o.a.; veel eenvoudiger, kortere bewerkingstijden en goedkoper 
in verbruik. 
 
VOOR ELKE DIAMETER 
Bij de machine kunnen diverse slijproldiameters geleverd worden van 20 t/m 114,3 mm. 
Dus voor elke buis de juiste slijprol. 
 
VOOR ELKE HOEK 
Het kruissupport of slede met verdraaibare klem is traploos verstelbaar. Hierdoor kunnen 
alle buisprofielen onder elke gewenste hoek van 30° tot 90° worden uitgeslepen. 
 
VOOR ELK MATERIAAL 
De ALMI pijpuislijper slijpt zowel vierkante-, recht-hoekige- en ronde pijpen uit met  
verschillende wand-diktes en is geschikt voor alle gangbare materiaal-soorten. 
 
SLIJPROL OF SLIJPBAND WISSELEN: VERBAZEND EENVOUDIG 
De ALMI pijpuitslijper is zo geconstrueerd, dat de slijprol en de slijpband eenvoudig  
gewisseld kunnen worden. 
Door het ALMI bandafstellingssysteem is het afstellen van de slijp-band nu nog gemakke-
lijker met behulp van de meegeleverde zeskantsleutel. 
 

De kwaliteit van lasconstructies van pijpen wordt voor een belangrijk deel bepaald door een juiste voorbewerking.  
Met de door ALMI ontwikkelde pijpuitslijper is dit nu op een zeer eenvoudige wijze mogelijk.  
Plaats een pijp in de verdraaibare klem, welke op een kruissupport of slede gemonteerd is en u slijpt nauwkeurig 
en efficiënt een uiteinde aan pijpen en profielen onder de gewenste hoek met de juiste diameter.  

PIJPUITSLIJPERS 
 

AL100 en  AL150 



AL150 HS bediening d.m.v. hefboom of handwielen  

Band mm 150 x 2.000 

Motor Kw 4.0 

Toerental t/min. 2.905 

Bandsnelheid m/sec. 45 

Uitslijp Ø mm Ø 20 - Ø 114.3 

Gewicht kg 270 

Afmeting l x b x h 1450 x 1200 x 850 

AL150 bediening d.m.v. hefboom of handwielen  

Band mm 150 x 2.000 

Motor Kw 4.0 

Toerental t/min. 2.905 

Bandsnelheid m/sec. 30 

Uitslijp Ø mm Ø 20 - Ø  114,3 

Gewicht kg 270 

Afmeting l x b x h 1450 x 1200 x 850 

AL100U-01 bediening d.m.v. hefboom  

Band mm 100 x 2.000 

Motor Kw 3.0 

Toerental t/min. 2.905 

Bandsnelheid m/sec. 30 

Uitslijp Ø mm Ø 20 - Ø 76 

Gewicht kg 190 

Afmeting l x b x h 1450 x 1200 x 650 

AL100U-02  bediening d.m.v. hefboom of handwielen  

Band mm 100 x 2.000 

Motor Kw 3.0 

Toerental t/min. 2.905 

Bandsnelheid m/sec. 30 

Uitslijp Ø mm Ø 20 - Ø 76 

Gewicht kg 210 

Afmeting l x b x h 1450 x 1200 x 650 


