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WFM Pijpeindbewerkingsmachines 
 

 
 

Kenmerken van de WFM machine: 
 

 robuust en sterk gebouwd. 

 compacte omvang. 

 handzaam, ook klembaar in de bankschroef 

 maakt het uitwendig centreren van pijpen  
   erg eenvoudig. 

 de toolbit of wisselplaathouder bepaalt de  
          afschuining. 

  ideaal voor zowel in de werkplaats als op karwei. 

  keuze uit elektrische of pneumatische aandrijving  
   (6 bar). 
 
 

Voor het spannen van een andere pijpmaat is alléén verwisseling van de spanbek noodzakelijk ! 

Ook leverbaar in een de uitvoe-
ring met een haakse motor. 
Zie afbeelding rechts. 
 
Modellenreeks 
SPB-1-A of SPB-2-A 



 

TECHNISCHE GEGEVENS WFM MACHINES 

      Model  WFM - 1    Model  WFM - 2 
 
Uitwendige pijpdiameter: 20 - 63,5 mm.    20 - 125 mm.  
 
Mesjes   : Leverbaar voor elke    Leverbaar voor elke  
     bewerkingsvorm     bewerkingsvorm  
 
Aandrijving   : Lucht 6 bar /Elektr. 220V  Lucht 6 bar / Elektr. 220V 
 
Verbruik   : 1 mtr.³/min.     1 mtr.³/min. 
 
Toerental   : Max. 160 omw./min.   Max. 140 omw./min. 
 
Vermogen   : 800W (P) / 1200W (E)   800W (P) / 1200W (E) 
 
Voeding   : Hand tot 20 mm.    Hand tot 30 mm. 
 
Breedte machine  : 60 mm.     79 mm. 
       
Gewicht   : 11 kg.      18 kg. 
 
Geschikt voor uitw. : 20,0 / 21,3 / 25,0 / 26,9 / 30,0   20 - 63,5 (met adapters) & 70,0 /  
KETELPIJP  diameters  31,8 / 33,7 / 38,0 / 42,4 / 44,5   76,1 / 82,5 / 88,9 / 101,6 /  
     48,3 / 51,0 / 57,0 / 60,3 / 63,5 mm. 108,0 / 114,3 / 125 mm. 
      
     Eventuele andere uitwendige diameters leverbaar op aanvraag. 

FREESKRONEN voor het wegfrezen van de 
verbindingsstrippen tussen de pijpen bij membraamwanden. 
Standaard voor uitw. diameter 20 -125 mm. 

 
 
                    Beitelkop 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitwisselbare spanbek 

Freeskop t.b.v. 
wisselplaten 

Freeskop t.b.v. 
toolbits 


