MP360 Fyrkutterhyvel

MP360

från:

145.000:-

Moms tillkommer på alla priser.

Manöverpanel

Sidokutter

5 st matarvalsar

Enkel inställning

Steglös matning

MP360 Fyrkutterhyvel
BESKRIVNING

SPECIFIKATION

Fyrkutterhyvel som utför hyvling och profilering på alla
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.

16 - 32 amp 3-fas elanslutning

Steglös matning, mekanisk planetvariator.
Rikthyvelfunktion.
Förberedd för en 5:e universialkutter.

Enkel och snabb inställning.
Vi kan leverera ett mycket stort sortiment av stål och
kuttrar till ett mycket fördelaktigt pris.

DIMENSIONER
Maximal hyvlingsbredd 4-sidigt: 350 mm
Höjd material: 10 till 130 mm
Maximal hyvlingsbredd 2-sidigt: 410 mm
Höjd material: 10 till 230 mm
Maximal hyvlingsbredd 1-sidigt: 510 mm
Höjd material: 230 mm
Ensidig hyvling 510 bredd kräver montage

Mått hyvel
Längd: 1970 mm, bredd: 1125 mm,
höjd: 1430 mm
Vikt: 675 kg

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

Kjell Larsson
Magasinsgatan 29
812 31 STORVIK

Moms och frakt tillkommer på alla priser.
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MP365

MP365

Femkutterhyvel

från:

198.000:-

Moms tillkommer på alla priser.

5 st matarvalsar

Femte universialspindeln

Enkel inställning

MP365 är i grunden samma hyvel som MP360, med en extra femte universialkutter.
Den femte spindeln kan ställas in och arbeta på alla fura sidor. Den kan dessutom tiltas i
upp till 270 grader. Spineln kan skiftas så att skaftfräsar kan användas.
Spindeldiametern är 30 mm. Detta gör att ett stort antal kuttrar passar såväl som borstar
och sliprullar. Skaftverktyg med skaft upp till diameter 20 kan användas.
Tekniska data
Spindel standard
30 mm
Spindel för skaftfräsar 1 - 20 mm
(Tillbehör)
Max. verktygsdiameter 200 mm
Max. verktygshöjd
130 mm
Motor
3-fas 400 V

Spindelvarvtal
3000, 6000, 9000 v/min.
Spindel för skaftfräsar 3000, 6000, 14000 v/min.
Rörelser spindel

MD400 Spånsug / Spånsugsystem
Ett effektivt system för att avlägsna kutterspån från

alla 4/5 kuttrarna är viktigt för att hyveln skall fungera
problemfritt, 5000 m3 / tim. är minimum till MP360.
Till MP360 och MP365 har vi ett spånsugsystem som
det går att utveckla. Man kan använda spånfläkten och
sedan bygga ett eget system. Eller så köper ni ett
komplett system av oss.
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