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 Electrisch flensvlakken bewerken • eenvoudig bedienbaar 
 100% explosieveilig • korte bewerkingstijd  

Met de TFD Flange Facers kunnen beschadigde of kromgetrokken flensvlakken eenvoudig worden 
opgezuiverd. Afhankelijk van de bewerking (draaien of frezen of slijpen) kan men alle waarden  
van oppervlakgrofheid verkrijgen.  
Bij alle soorten aandrijving is ook een radiaal voedingssysteem op de machine gebouwd. 
Doordat de radiale voeding instelbaar is, kunnen alle grofheden van het pakkingsvlak gerealiseerd 
worden. Afhankelijk van de toepassing zijn de genoemde aandrijvingen leverbaar en kan de 
machine gebouwd worden van eenvoudig tot en met een CNC gestuurde. 
De machines worden geleverd met een uitgebreide set opzetspieën voor het hele klembereik van 
de machine alsmede de diverse gereedschappen en alles tezamen in een houten opslag /
transportkist. Bij de elektrische c.q. hydraulische aandrijving is er een 2e kist nodig. 

  

 INWENDIG KLEMMENDE 
FLENSAFDRAAI- / VLAKMACHINES 

Pneumatisch / Hydraulisch 
voor het Afdraaien / Slijpen / Frezen 

van dichtingsvlakken / draaischijven. 



 

 

Model TFD 1500 TFD 2000 

Min. Klembereik 295 mm inw. 710 mm inw. 

Max. Klembereik 1480 mm inw. 2040 mm inw. 

Min. Draaibereik 300 mm  710 mm  

Max. Draaibereik 1500 mm * 2050 mm * 

Aandrijving P / H ** P / H / S-E ** 

Technische specificaties 
TFD - flensvlakmachines I.D. 

Informeer naar de huur / koop mogelijkheden van de TFD flensvlakkers  
of vraag naar een demonstratie. 

Model TFD 3000 TFD 5000 

Min. Klembereik 1100 mm inw. 1100 mm inw. 

Max. Klembereik 2890 mm inw. 4500 mm inw. 

Min. Draaibereik 1150 mm  1150 mm  

Max. Draaibereik 3100 mm * 5050 mm * 

Aandrijving P / H / S-E ** P / H / S-E ** 

*   Afhankelijk van bewerking 
**  Pneumatisch / Hydraulisch / Servo motor Elektrisch 
 

BEWERKINGS ACCESSOIRES: 
- slede voor het vlakken 
- slede voor het afsteken en afschuinen 
- slede met freesaandrijving 
- slede met slijpaandrijving 


