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Kryt odolný 
proti nárazům

Vertikální, přímý pohon 
bezkartáčového motoru 
minimální údržba,  
dlouhá životnost

Vysokonapěťový stíněný spojovací kabel 
(možnost výběru délky, 10m, 20m, 30m) 

Vysokofrekvenční výkonný 1400W motor skvělý 
poměr výkonu k hmotnosti, stejně jako konstantní 
rychlost otáček pro vynikající výsledky zkosení a 
delší životnost spotřebního materiálu.

Antivibrační 
boční rukojeť

Na frézovací hlavu se umisťují  
3 břitové destičky s různými 
radiusy dle vašeho výběru.

LCD displej

P3KHP1400

R4 radius

Vyměnitelné karbidové břitové destičky (10ks v balení)

Rovný úkos R2.5 radius R3.5 radius 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:     

HP1400 
VYSOKOFREKVENČNÍ ÚKOSOVAČKA NA KOV

K odjehlování vnitřních nebo vnějších hran a otvorů,  
až do hloubky úkosu 6 mm, vysokofrekvenční výkonný 
1400 W motor, regulace otáček od 6000 do 8 550 ot./min.

nast. otáčky

HP1400

Model  HP1400

Příkon 1400 W

Otáčky * 6000 - 8550 ot/min 

Úhel frézování        45° (volitelně 30°)

Hloubka frézování při 45° 0 - 6 mm

Min. průměr pro vnitřní úkosy 30 mm

Rozměry (D x Š x V) 310 mm x 150 mm x 150 mm  

Hmotnost  3.9 kg

P3K převodník výkonu (měnič napětí)

Model    P3K

Napětí    100 – 240 V ~ 50-60Hz, 1 fáze nebo 3 fáze

Vstup    3.0 KVA

Výstup  8A, 1600W, 210V, 200-285 Hz

Rozměry (D x Š x V)  260 mm x 160 mm x 215 mm 

Hmotnost   3.1 kg

Převodník může používat jedno 
nebo třífázový proud

305-00051-000-007 305-00051-000-010305-00051-000-009305-00051-000-008

* V důsledku konstrukčního návrhu je volnoběžný počet otáček vůči počtu otáček v zatížení zhruba stejný.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
* Antivibrační boční rukojeť x1
* Torx klíč T15 x1
* Hákový klíč x1
* Čelišťový klíč x1
* Frézovací hlava 45° x1
* Karbidové destičky rovné x3
* 20 m spojovací kabel x1
* Hex. klíč M14 x1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
* Frézovací hlava 30° x1
* Karbidové destičky R2.5mm x10
* Karbidové destičky R3.5mm x10
* Karbidové destičky R4.0mm x10 
* 10 m spojovací kabel x1 
* 30 m spojovací kabel x1 


