
BM-20plus PRENOSNÝ UKOSOVACÍ STROJ

BM-20plus je ľahko ovládateľný, prenosný vysoko záťažiteľný stroj určený na ukosovanie 
oceľových plechov a rúr pred zváraním. 

Stroj je vybavený dvomi rotačnými frézovacími hlavami, z ktorých každá obsahuje päť 4-stranných 
rezných plátkov, čo umožňuje plynulú prevádzku s výnimočnou účinnosťou. 

BM-20plus má najmodernejšiu elektronickú ochranu proti preťaženiu motora, ktorá pomáha 
chrániť obsluhu, stroj a náradie. 

Stroj je vybavený vodiacimi valcami, 
ktoré uľahčujú prevádzku ukosovačky.

 Max. šírka úkosu 
21 mm 

Uhol úkosu, 15°-60 ° 
alebo  0° (opcia)

Ukosovanie vrchnej 
hrany

Zarovnávanie čela 
(opcia)

Ukosovanie rúr
vonkajší priemer 150-300mm (opcia) 
vonkajší priemer 260-600mm (opcia)

• Prenosný vysoko zaťažiteľný stroj
• Vybavený vodiacimi valcami 

uľahčujúcimi prevádzku
• Automatická ochrana proti 

preťaženiu motora
• Vybavený dvomi rotačnými 

frézovacími hlavami, čo umožňuje 
plynulú prevádzku a výnimočnú 
účinnosť prevádzky.

• Nastaviteľný uhol úkosu, 15°- 60°

VLASTNOSTI

APLIKÁCIA
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BM-20plus TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Napájanie 230VAC/50Hz alebo 115VAC/60 Hz

Výkon 2.15 KS (1.6 kW) pri 50 Hz
2.41 KS (1.8 kW) pri 60 Hz

Otáčky 2780–3340 ot/min (pri 230 V)
2740–3290 ot/min (pri 115 V)

Nástroje Dve rotačné frézovacie hlavy s 10 štvorcovými reznými plátkami
Maximálna šírka úkosu (b) 21 mm (13/16’’) [výkres 1]
Uhol úkosu 15–60° [výkres 1]; 0° (opcia)
Hmotnosť 20.5 kg (45 lbs)

Objednávacie číslo zariadenia UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz)
UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nástavec na ukosovanie rúr 
150-300mm (6” - 12”)
Kód výrobku: ZSP-0075-31-00-00-0

Výkres 1
Rozmery ukosovania; maximálna šírka 
úkosu je závislá od uhla úkosu

β 15° 30° 45° 60°

b 21 mm 20.5 mm 21 mm 20.5 mm

Nástavec na ukosovanie rúr 
260-600mm (10” - 24”)
Kód výrobku: ZSP-0075-31-00-00-1

Nástavec na zarovnanie čela (0°) 
(umožňuje opracovanie plechu s 
nulovým uhlom úkosu )
Kód výrobku: ZSP-0075-32-00-00-1

2 rotačné frézovacie hlavy, 
každá obsahuje päť 4-stranných 
otočiteľných rezných plátkov

Rezný plátok na ukosovanie 1 
ks ( predáva sa v balení po 10 
ks ) Kód výrobku : PLY-000282

Ukosovanie plechov Zarovnanie čela plechu 
(opcia)

Ukosovanie rúr 
(opcia)


