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Úkosovací systém UZ30 EXPRESS
Maximální šířka úkosu 30 mm. Automatický posuv.

UZ30 Express

Obj. č. 25999

Stupnice nastavení
pracovního úhlu

Masivní konstrukce
stroje zaručuje stabili-
tu a dlouhou životnost 
zařízení

Kuličkový stůl usnadňuje
manipulaci s materiálem

Gravitační posuvný 
mechanismus s možností
nastavení rychlosti posuvu

Rychlé a precizní nastavení 
stroje pomocí stavěcích měrek.

Ihned ze skladu - předvedení zdarma
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UZ30 Express

Příslušenství: Obj. č.
Frézovací hlava (vč. řezných destiček, upínacích klínů a šroubků) 25910

Řezné destičky Premium (balení 10 ks) 25907

Vstupní a výstupní stůl se stavitelnými dorazy (délka stolu 1m / ks) 25908

Přípravek pro úkosování trubek Ø102 - 156 mm 25902

Stavěcí měrky pro seřízení stroje 25916

Šroub klínu řezných destiček 25914

Zajišťovací klín řezných destiček 25917

Náhradní kolo posuvu 25903

Repase kola posuvu (je vyžadováno zaslání opotřebovaného kola posuvu pro provedení repase) 25903REPAS

ECO frézovací hlava (vč. řezných destiček, upínacích klínů a šroubků) 25911

Řezné destičky ECO 25909

Šroub klínu řezných destiček ECO 25914

Zajišťovací klín řezných destiček ECO 25913

Stacionární UZ30 EXPRESS je jedním z mála opravdu nekompromisních řešení pro úkosování velkých sérií menších a malých 
obrobků, nebo dlouhých úzkých pásovin. UZ30 EXPRESS může být použita nejen pro úkosování, ale je rovněž vhodná  
i k pouhému odjehlení materiálu. Obě tyto operace zvládá s jistotou příznačnou pro daleko větší a dražší stroje. Díky unikátní 
geometrii nástroje je možné nastavit rychlost posuvu až 3,5 m/min. V případě úkosování delších dílců je možné dovybavit stroj  
o vstupní a výstupní přídavný stůl a prodloužit tak pracovní plochu na úctyhodných 2 824 mm.

■ Stroj určený pro ukosování ocelových, Alu, Cu a dalších materiálů,
 ploché oceli, trubek, tvarové ukosování.
■ Úkosování frézováním - vysoká kvalita úkosu (zrcadlový lesk).
■ Regulace posuvu variátorem.
■ Regulace otáček frézy frekvenčním měničem.
■ Další volitelné příslušenství pro úkosování trubek.
■ Možnost rozšíření pracovní plochy (vstupní a výstupní stůl - 2824 mm celkem vč. základního stolu).
■ Rychlé a precizní nastavení stroje pomocí stavěcích měrek.

Technická data:
Orientační hodnoty max. šířky úkosu: při 30° 30 mm
   při 45° 20 mm
   při 60° 17 mm
Nastavení úhlu úkosu:  30 - 60° (plynulé)
Tloušťka materiálu:  3 - 100 mm
Úkosování trubek:  Ø102 - 156 mm
Motor frézovací hlavy:  3000 W / 380 V
Otáčky frézovací hlavy:  stavitelné (frekvenční měnič)
   0 - 5500 ot./min.
Rychlost posuvu:  0,6 - 3,5 m/min.
Hmotnost:  400 kg
Rozměry:  825 x 1200 x 1615 mm 
Počet břitových destiček:  5 ks

V ceně obsaženo:
Úkosovací systém UZ 30 EXPRESS
Nářadí pro obsluhu a stavěcí měrky
Návod

Název stroje: Obj. č.
Úkosovací systém UZ30 EXPRESS 25999

Obj. č. 25908

Obj. č. 25916

Obj. č. 25910

Obj. č. 25902

Obj. č. 25907

Výroba v České republice Reference po celé ČR a SR 

30° - 60°

Max 
30 mm / 1.18 in


