MP260 Fyrkutterhyvel
Hyvel'n på bilden är utrustad
med in och utmatningsbord.
De kostar 5.000:- + moms.
Som tllval.

94.000:+ moms.
Hjul kostar 500:- / sats

Manöverpanel

Sidokutter TB90

5 st matarvalsar

Höjdjustering

Överkutter med 4 slitsar

MP260 Fyrkutterhyvel
BESKRIVNING

SPECIFIKATION

Fyrkutterhyvel som utför hyvling och profilering på alla
16 amp 3-fas elanslutning
fyra sidorna i ett moment.
Genomgående matning.
Rostskyddad för att användas i kalla lokaler eller
utomhus.
Klar för 4-sidig dimemsionshyvling
Över och underkutter är av kombinationstyp med
4 slitsar för att kombinera planstål och profilstål.
5 separata motorer.
Steglös matning, mekanisk planetvariator.
Lätt flyttbar, storleken och vikten gör att den är lätt
flyttbar på pall eller med hjulsats.
Enkel och snabb inställning.
Vi kan leverera ett mycket stort sortiment av stål och
kuttrar till ett mycket fördelaktigt pris.

2-12 m/min steglös matning

DIMENSIONER
Maximal hyvlingsbredd 1-sidigt: 410 mm
Höjd material: 10 till 230 mm
Maximal hyvlingsbredd 2-sidigt: 300 mm
Höjd material: 10 till 230 mm
Maximal hyvlingsbredd 4-sidigt: 260 mm
Höjd material: 10 till 80 mm
Mått hyvel
Längd: 110 cm, bredd: 90 cm, höjd: 97 cm
Vikt: 410 kg

Moretens har tillverkar småskaliga hyvlar sedan 1993
Moretens snickerimaskiner ingår sedan 2018 i Wood-Mizer Group

Kjell Larsson

Moms och frakt tillkommer på alla priser.
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Spånhantering
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MP260 Spånhantering
MD400 Spånsug
Ett effektivt system för att avlägsna kutterspån från
alla fyra kuttrarna är viktigt för att hyveln skall fungera
problemfritt, 4000 m3 /tim. är minimum till MP260.
1. MD400 har 3 x 100 mm stosar och 1 x 125 mm stos
på insugsidan och 1 x 200 mm stos på utblåssidan.
Den kan även leveraras med 1 200 mm stos på insugsidan.

Specifikation
16 amp 3-fas anslutning
Hyvel och spånsug går att köra på 16 amp
tillsammans vid normal belastning.

2. MD400 med cyklon, filter, säckar för kutterspån,
monterat med hjul för lätt flyttning.

Priser.

3. MD400 med cyklon, filter, säckar för kutterspån,
för fast montage med lös fläkt.
4. MD400 med cyklon och filter för montage på
spånficka eller container.

1. MD400EH3S-S
2. MES403EH3S-S
3. MES401EH3S-S
4. MES402EH3S-S

Det behöver kompletteras med spånslang mellan hyvel
och spånsug och i vissa fall mellan spånsug och cyklon,
Antal meter av olika dimensioner beror på era egna
förutsättningar på er uppställningsplats.
Vi hjälper till med detta åt er om ni tar mått på plats.
Moretens har tillverkar småskaliga hyvlar sedan 1993

Spånslang
102 mm
127 mm
203 mm

10.000:20.000:18.000:17.000:-

180:220:280:-

Moretens snickerimaskiner är sedan 2018 i Wood-Mizer AB

Kjell Larsson
Moms och frakt tillkommer på alla priser.
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