Vertikális
csiszolók

ÚJ!

MINŐSÉG
A Cleco® vertikális csiszolóit maximális megbízhatóságra
tervezték. A legjobb minőség elérése érdekében minden
termék 100 %-os vizsgálaton esik át.

Vertikális
csiszolók
A maximális mértékű
anyageltávolítást igénylő
alkalmazások esetében
a Cleco® új vertikális
csiszolója a megoldás.
Ezt a terméket nagy
igénybevételű ipari
alkalmazásokra tervezték,
és úgy gyártották,
hogy utolérhetetlen
termelékenységet
és maximális
anyageltávolítást
biztosítson.
A Cleco vertikális
csiszolója ideális minden
nehézfémes gyártási
környezetben.

A Cleco vertikális csiszolóinak kisebb a karbantartási igényük,
és több „hasznos működési időt” biztosítanak a felhasználó
számára, hogy a rájuk fordított beruházás a lehető legjobban
megtérüljön.

BIZTONSÁG

Alapkiszerelésben a Cleco minden vertikális csiszolóját
biztonsági záras szabályozókarral, ipari szabályozóval
és az ANSI követelményeknek megfelelő védőrészekkel
szállítja.

A biztonság rendkívül fontos minden munkakörnyezetben.
A Cleco vertikális csiszolói eleget tesznek a legmagasabb
szintű standard biztonsági követelményeknek.

SOKOLDALÚSÁG
Átfordítható szabályozókar és
csereszabatos, 6” (150 mm),
7” (180 mm) és 9” (230 mm)
méretű védőrészek.
A Cleco vertikális csiszolói
könnyen és gyorsan
konfigurálhatók a felhasználói
kívánalmak és az alkalmazások
széles választékához.

ERGONÓMIA

Akár 0,7 kg-mal kisebb súly és csaknem
25 mm-rel csökkentett magasság.
A Cleco vertikális csiszolóinak tökéletesített ergonómiája
hatékonyabb használatot és a csiszolók kezelőinek
magasabb szintű termelékenységét tesz lehetővé.

TELJESÍTMÉNY

TARTÓSSÁG

Maximális folyamatosan leadott teljesítményre
tervezett 2300 W-os vagy 3100 W-os szárnyas
motor.

Maximális igénybevételre tervezett,
áramvonalasított, egyetlen darabból álló,
teljes egészében fémből készült ház.

A Cleco vertikális csiszolói maximális
teljesítményt biztosítanak a maximális mértékű
anyageltávolításhoz.

A Cleco vertikális csiszolói ellenállnak a legzordabb
környezeti hatásoknak is.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

MODELL

KÜLSŐ MENET

LEMUNKÁLÁSI
KAPACITÁS

MAX. ÜRESJÁRATI
FORDULATSZ.
1/min

TELJESÍTMagasság
MÉNY
W
mm

kg

LEVEGŐ
BESZÍVÁS
(NPT)

LEVEGŐFOGYASZTÁS
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM
(l/s)

TÖMEG

2300 W-os sorozat
3060AVL-06

5/8”- 11 méretű külső menet 6” (150 mm), 11-es típus

6000

2300

175

4,6

1/2”

9

3060AVL-07

5/8”- 11 méretű külső menet 7” (180 mm) 27-es típus

6000

2300

175

4,4

1/2”

9

3060AVL-09

5/8”- 11 méretű külső menet 9” (230 mm), 27-es típus

6000

2300

175

4,7

1/2”

9

4060AVL-06

5/8”- 11 méretű külső menet 6” (150 mm), 11-es típus

6000

3100

208

5,3

1/2”

13,7

4060AVL-07

5/8”- 11 méretű külső menet 7” (180 mm), 27-es típus

6000

3100

208

5,0

1/2”

13,7

4060AVL-09

5/8”- 11 méretű külső menet 9” (230 mm), 27-es típus

6000

3100

208

5,4

1/2”

13,7

3100 W-os sorozat

2300 W

3100 W

VÉDELEM
Opciók

6” (150 mm)

7” (180 mm)
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9” (230 mm)

