
INVENTO SW1000 Urządzenie do prostowania
felg + tokarka 10-26

Maszyna Invento SW1000 przeznaczona jest do profesjonalnego prostowania obręczy stalowych i

aluminiowych o średnicy od 10” do 26”.

Informacje ogólne

ruchoma, mocniejsza tokarnia,

cyfrowy pomiar błędu,

tolerancja deformacji od + do - 0,1 mm,

mocny korpus, większa żywotność,

uniwersalna naprawcza głowica, obracalna we wszystkich kierunkach,

zdalne sterowanie przy pomocy joysticka,

wyposażone w skrzynię biegów.

Wyposażenie standardowe

pierścienie o różnych średnicach umożliwiające centrowanie felg – 12 szt.,
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wskaźnik elektroniczny do odczytu krzywizn pionowych i poziomych felgi,

przyrząd pomiarowy (sprawdzian) - 1 szt.,

miernik analogowy ( zegar )- 1 szt.,

butelka z gazem do podgrzewania felg,

klucz do wkrętów imbusowych - 8 szt.,

końcówki kształtowe siłownika do prostowania - 10 szt.,

klucz do felg stalowych - 1szt.,

nóż tokarski - 1 szt.

Zalety maszyn

niezawodna i prosta konstrukcja maszyny (kilkadziesiąt maszyn pracujących na terenie Polski),

naprawa obręczy odbywa się z pulpitu sterowniczego za pomocą 8-pozycyjnego joysticka, który

steruje urządzeniem,

pomiar naprawianej obręczy odbywa się przy pomocy wskaźnika cyfrowego z dokładnością ±0,1

mm,

nakładki robocze pozwalają na naprawy uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny,

czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a ich czas nie przekracza kilku minut.
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