
ABM-28 PORTABEL AUTOMATISK FASEMASKIN

De viktigste funksjoner inkluderer:
• Automatisk portabel fasing.
• Trinnløs fasevinkel mellom 60 og minus 60 grader, noe

som eliminerer behovet for vending av platen.
• Maks. fasebredde (avhengig av vinkel) fra 28 opp til 35 mm
• Variabel mating for arbeid på en rekke stålkvaliteter og

tykkelser (opp til 35mm som standard eller eventuelt opp til
70mm)

• Fasing i begge retninger
• Motor overbelastningsvern
• J-fuge fasing er tilgjengelig som opsjon
• Hurtigoppsett
• Utvidbare skinner

Denne siste generasjon portable fasemaskin med automatisk fremføring, 
faser stålplater i øvre - og nedrekant samt avretter disse.

ABM-28 utfører fasing langs kanten på en stålplate i begge bevegelsesretninger. Det eliminerer 
hardt fysisk belastning for operatøren.

Nødvendig lengde på føreskinnen kan oppnås med flere utvidbare deler.

Platetykkelse 
maks. 35mm. 

Mulighet for 36-
70mm 

Fasebredde opp 
til 35mm

Fasing av 
øvrekant

Avretting Fasing av 
nedrekant 

J-fuge fasing 
er mulig

Fasevinkel 
mellom 60 og 

minus 60° 



ABM-28 TEKNISK SPESIFIKASJON
Spenning
Effekt
Spindelhastighet (uten belastning)
Fasevinkel  (b)
Maks. fasebredde (b)
Matehastighet

Platetykkelse

Vekt (maskin med 1 føreskinne)

~220–240 V, 50–60 Hz 
1600 W
2780 rpm
60 til minus 60° 
35 mm (1.38″)
250 – 500 mm/min 
maks. 35 mm, mulighet for 
36-70 mm
53.5 kg (118 lbs)

Standard forpakning:
1. Vogn montert på føreskinne
2. Fasehode
3. Støtte for fasehode for fasing i 60 ° til -60 °
4. Ekstra føreskinne
5. Skinneklemme for 10-35mm tykke plater (3 stk)
6. Beholder til skjær
7. Verktøysett
8. Klemme for 10-35 mm tykke plater (2 stk)
- Trekasse
- Brukermanual

Tilbehør og tilleggsutstyr:
GLW-000013 Fasehode (7 skjær påkrevd)
PLY-000282  Skjær (1 stk), selges 10 stk/boks
GLW-000014 J-fuge R6 fasehode (6 skjær R6 påkrevd)
PLY-000198  Skjær for J-fuge R6 
GLW-000015 J-fuge R8 fasehode (5 skjær R8 påkrevd)
PLY-000201  Skjær for J-fuge R8
SGM-0152-04-01-00-2 Føreskinne L=1200mm (47.25″)
UST-0152-04-04-00-3 Skinneklemme for 10-35mm tykke plater 
UST-0152-15-01-00-1 Skinneklemme for 36-70mm tykke plater
ZCS-0152-04-02-00-1 Klemme for 10-35 mm tykke plater
ZCS-0152-15-02-00-0 Klemme for 36-70 mm tykke plater
WSP-0518-03-00-00-0 Støtte for fasehode for fasing av 10-35mm tykke plater fra -60 ° 

Fasehoder (standard) og for J-fuge fasing (valgfritt)

b 0° 30° 45° 60°
b 35 mm 30 mm 28 mm 30 mm

Maksimal fasebredde 
avhenger av fasevinkel
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