Maquina de Facear tubos SE-2T,
conexões, micro conexões e cotovelos
- Duas maquinas em uma Nova! Portável, versátil e muito leve, maquina de facear tubos PROTEM SE-2T para tubos finos.

SE-2T-OM1

SE-2T-OM2

A PROTEM SE-2T abrange diâmetros de 3 ate 60.3mm
Esta versátil maquina de facear será pressa na parte
Exterior do tubo por meio de calços. Não haverá
Deformação nos tubos, ainda nos mais finos!
Não haverá zona afetada pelo calor.

A PROTEM SE-2T pode ser motorizada eletricamente (com cabo ou sem cabo dependendo do tipo
de maquina). Pode ser montada num suporte de
bancada.

Ficha Técnica
Model
Capacidade da maquina
Capacidade de fixaçao
Tipo de Fixação
Avanço

SE-2T-OM1
2 mm OD – 25,4 mm DE
2 mm OD – 25,4 mm DE
Manual com manivela
10 mm manual com escala

SE-2T-OM2
12,7 mm OD - 60,3 mm DE
12,7 mm OD - 60,3 mm DE
Manual com manivela
10 mm manual com escala

A maquina e entregue com:
- Um motor principal SE-2T-OM1
- Um cabeçote SE-OM1
- Um cabeçote SE OM2
- Portaferramentas de faceio com um inserto para SE-OM1
- Portaferramentas de faceio com um inserto para SE-OM2
- 2 Baterias
- 1 Carregador de bateria
- Chaves e parafusos
- Manual de Operação
Com calço de expansão!
A PROTEM SE-2T e a solução ideal para aplicações:
- Indústria de Semicondutores
- Indústria Farmacêutica
- Clean rooms
- Indústria de Processo de Alimentos
- Indústria Aeroespacial
A maquina de faceio PROTEM SE-2T e um complemento essencial para suas maquinas de soldagem orbital.
Ela prepara seus tubos para suas soldas.
A PROTEM SE-2T compartilha a mesmo corpo e comporta dois cabeçotes de usinagem.
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