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MAX K130S
Dane techniczne:
Parametr
Średnica
Długość
Masa
Zapotrz. powietrza
Ciśnienie robocze

Jednostka
[mm]
[mm]
[kg]
[m3/min]
[bar]

Wartość
130
1815
115
od 2,4
7

Zestaw podstawowy zawiera:
urządzenie przeciskowe o średnicy 130
mm (1), wąż zasilająco – sterujący dł. 20
mb (2), stacja sterująca (3), klucz hakowy
(4), klucz oczkowy (5), olej EkoMAX 5l (6)

Zastosowanie:
Samodzielne przeciski pod przyłącza lub przeciski z natychmiastowym wciąganiem rur PE/PCV o średnicy
90-125mm. Przy pomocy poszerzaczy możliwe jest wykonanie przecisków o średnicach 160mm, 180mm,
195mm, 219mm oraz wciąganie rur PE/PVC o średnicach do 200mm. Przy pomocy końcówki skrawającej
możliwe jest ręczne wciąganie rur PE/PCV o średnicy 25-55 mm. Poprzez stożki możliwe jest wbijanie rur
stalowych do średnicy Ø 323 mm.

Gwarancja:
24 miesiące. W czasie okresu gwarancyjnego koszt dostarczenia maszyny do serwisu (poprzez wskazaną przez
producenta firmę kurierską) pokrywa producent.

MAX K130S OSPRZĘT DODATKOWY
Opis

Ilustracja

Tuleja Ø 90-110 mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC
Tuleja Ø 125 mm z osprzętem do wciągania rur PE/PVC
Zestaw do poszerzenia otwru z poszerzaczem Ø160mm, Ø180mm, Ø195mm,
Ø219mm oraz do wciągania rur PE/PVC do Ø200mm
Zestaw do wbijania rur stalowych
Ø133mm, Ø159mm, Ø219 mm, Ø273mm, Ø323mm
Płyta do usuwania urobku Ø133mm, Ø159mm, Ø219mm, Ø273mm, Ø323mm
Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 2 m
Zestaw optyczny (luneta + tyczka) 3 m
Olej EkoMax 5 litrów
Olej EkoMax 20 litrów
Wąż sprężarka – olejacz lekki 10 mb
Wąż sprężarka – olejacz lekki 20 mb
Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur od Ø 25 mm do Ø 55 mm
Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur od Ø 25 mm do Ø 55 mm bez
pomocy węża zasilająco - sterującego
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