Universal avklippningsverktyg

Typ: UN 4
Art nr 24000

Bilden visar grundverktyg utrustat med
verktygssats för
plåt / plattjärn

Grundverktyg

UN 4 är ett avklippningsverktyg för plåt / plattjärn, vinkeljärn, fyrkant och rundstång.
Då verktyget är mycket kraftigt dimensionerat är det speciellt lämpligt till
tjockare material och höghållfast stål.
Verktyget levereras som standard med inmatningslinjaler, bakre stopp och fästtapp.

Verktygssatser

Grundverktyget kan som standard utrustas med följande verktygssatser.
Verktygssats för plåt / plattjärn.
Verktygssats för vinkeljärn / fyrkantstång.
Verktygssats för rundstång

Tillbehör

Fjädrande mothåll bakom underskär (se bild 3 och 4)
Detta rekommenderas när det ställs krav på en rak snittyta efter avklippning.
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Bild 3 och 4 Fjädrande mothåll bakom underskär
Rekommenderas när det ställs krav på en rak snittyta.
Detalj 8, 14, 15, 16, 17, 18, och 19 enligt skiss
ingår i mothållet.
Detalj nr 14 köps separat och finns för plattjärn,
vinkeljärn och rundstång.

Verktygssats för plåt / plattjärn (ej bild)
Verktygssatserna består av överskär och underskär
med skärlängd 170 mm
Skären kan erhållas raka eller med skärvinkel.
Verktygssatserna tillverkas som standard i stålkvalite
2260
och härdas till Hrc 60
Dessa skär kan även erhållas i stålkvalite Vanadis 4

Bild 5 Verktygssats för rundstång
Verktygssatserna tillverkas i 2 storlekar:
med urtag för Ø 10, 12, 14, 16 och 20 mm
med urtag för Ø 22, 25 och 28 mm
Verktygssatserna tillverkas som standard i stålkvalite
2260 och härdas till Hrc 60
Detalj nr 14 ingår ej i verktygssatsen

Bild 6 Verktygssats för vinkel och fyrkantsjärn
20 överskär för fyrkant
21 överskär för vinkel
22 underskär för vinkel och fyrkant (underskäret är
delat)
14 för fjädrande mothåll.
Samtliga skär för UN 4 kan bytas utan att verktyget
behöver nedmonteras.

Fästtappar levereras i följande standard dim Ø40x70
och Ø50 x70

Fästplattans bottendimensioner
Totalhöjd i öppet läge
med stål för plåt/plattjärn
med stål för vinkel
med stål för fyrkant
med stål för runt
Justerbar klippspalt

Dimensioner m.m
350x275 mm
Max materialtjocklek
223 mm
243 mm
200 mm
260 mm
0-1 mm

plattjärn
vinkeljärn
rund - fyrkantstång
Största längdmatning med standardstopp
Nettovikt c:a
Nettovikt inkl. fjädrande mothåll

150 x 15
100x100x10
Ø28 / 30x30
400 mm
90 kg
120 kg

Mindre avvikelser förbehålles
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