
MODELO 1023
Máquina portátil de ranhura por laminação

Capacidade: de 1 ¼” até 24” (42,4mm - 610mm)

Esta máquina de ranhura portátil foi projetada com um redutor de 
engrenagem robusta de alta efi ciência. O redutor de engrenagem 
helicoidal em linha com apenas 5% de perda de energia permitirá 
ranhurar tubos de 1 ¼” até 24” com um motor elétrico de 110 volts. 
A bomba hidráulica manual aplica até 16.000 psi de pressão no 
ponto da ranhura por laminação, produzindo ranhuras precisas para 
rápida instalação dos acoplamentos. Use esta máquina em campo 
ou na fábrica. Rolos superiores e inferiores são fáceis de trocar para 
atender a uma maior faixa de diâmetro.  Kits de rolos adicionais 
estão disponíveis para ranhurar tubos de cobre e também diâmetros 
para anel de vedação fl ush seal.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor elétrico – Medidor de profundidade – Bomba hidráulica 
manual – Caixa de armazenamento para transporte – Rolos 
superiores e inferiores até 12” – Pedal acionador
OPCIONAL: Rolos superiores e inferiores para tubos de 14” até 24”

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO 1023

• Capacidade: 
de 1 ¼” até 24” | tubo de aço carbono SCH-STD (9,53mm)
de 2” até 6” | tubo de cobre K,L, M e DWV
• Velocidade de rotação do tubo: 30 RPM
• Pressão hidráulica no rolo: máximo de 16.000 psi
• Motor elétrico: 1 ½ HP 60 Hz 110 V 1 PH
• Espaço necessário no solo: 31 ½” X 33 ½”  (800mm X 857mm)
• Peso para transporte: 430 lbs. (195kg)
• Conjuntos de rolos (superiores e inferiores) intercambiáveis

*Outras características estão disponíveis.

Diâmetro do tubo - pol (diâmetro externo em mm.)

de 1 ¼” até 1 ½” (42,4mm - 48,3mm)
de 2” até 3 ½” (60,3mm - 101,6mm)
de 4” até 6” (114,3mm - 168,3mm)
de 8” até 12” (219,1mm - 323,8mm)
de 14” até 16” (355,6mm - 406,4mm)
de 18” até 24” (457mm - 610mm)
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