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Alla som jobbar med trä behöver verktyg för att kunna 
plana och hyvla de material ni jobbar med till rätt rätt 
dimension och plan yta.
Med Wood-Mizer's MP180 får ni båda dessa funktioner 
i en och samma maskin.
MP180 delar effektivt en horisontell hyvel mellan 2 
gjutgärnsbord - det övre bordet för att få en jämn yta, 
och det nedre bordet för att få rätt dimension.
MP180 har en sidokutter till det nedre bordet, det
gör att ni kan hyvla 2-sidigt på det undre bordet.
Det behövs inga ändringar för att växla mellan de båda 
funktionerna utan att behöva stanna hyveln. Du börjar 
med att använda det övre bordet för att skapa en plan 
yta och en rät vinkel på 2 sidor mot varandra.
Du använder sedan det nedre bordet för att få rätt 
tjocklek och se till att de sista två ytorna är parallella 
med de övre ytorna och med en tjocklek som stämmer 
med det önskade slutresultatet.
MP180 är utrustad med skydd så att dina händer inte 
skadas under hyvling. 
Det övre och nedre bordet kan justeras vid behov.
MP180 är det du behöver för att tillverka tex. möbler.

Vi kan leverera ett mycket stort sortiment av stål och 
kuttrar till ett mycket fördelaktigt pris.
Vi har ett stort sortiment av hyvelstål i lager.

Moms och frakt tillkommer på alla priser.

Maximal hyvlingsbredd övre bord: 310 mm
Längd övre bord: 1400 mm
Spåntjocklek rikt: 8 mm
Anhåll storlek: 152 x 1100 mm
Bredd nedre bord: 410 mm
Höjd nedre bord: 260 mm
Höjd 2-sidig hyvling nedre bord: 100 mm
Längd nedre bord: 830 mm
Spåntjocklek nedre bord: 4 mm
Diameter hyvelkutter: 72 mm
Diameter matarvalsar: 32 mm
Matningshastighet: 5 m/min.
Matningshastighet med planetväxel: 2 - 12 m/min.
Ställbar matningshastighet är ett tillval.
Motor hyvelkutter: 3 kW
Motor sidokutter: 2,2 kW
Motor matning: 0,18 kW, Steglös: 0,37 kW
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Olika spånsugslösningar 

Pris från: 65.000:-
Fast matning 6 m/min. 

Pris från: 70.000:-
Steglös matning 2-12 m/min.
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