
MODELO 2021
Máquina automática de ranhura por laminação

Capacidade: de 1 ¼” até 24” (33,7mm - 610mm)

Você pode ranhurar muitos tubos em uma variedade de diâmetros 
com este Modelo de máquina, pois o operador apenas aciona 
um botão para realizar o trabalho. Seis conjuntos de rolos 
superiores e inferiores que podem ser trocados facilmente dão 
ao Modelo 2021 a versatilidade para atender praticamente 
qualquer necessidade do sistema tubular. O sistema hidráulico 
independente proporciona até 16.000 psi de pressão no ponto 
da ranhura por laminação. A pressão hidráulica é ajustável para 
proporcionar ótima e efi ciente ranhura para todos os diâmetros 
e espessuras que a máquina atende. O Modelo 2021 é entregue 
completamente montado com os rolos superiores e inferiores para 
ranhurar tubos de 4” até 6”. 

EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor elétrico – Interruptor medidor de profundidade – Medidor de profundidade – Bomba hidráulica – 
Niple de suporte Modelo 4037 – 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 2021

• 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
• Altura do eixo do chão: 35” (889mm)
• Motor elétrico: 3 HP 60 Hz 220 V.3 PH.*
• Motor da bomba hidráulica: 1 HP 60 Hz 220 V 3 PH.
• Espaço necessário no solo: 
30” X 22”  (762mm X 559mm)
• Peso para transporte: 640 lbs. (290kg)
• Conjunto 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)

www.alvenius.ind.br 
55 (11) 4613-6266

Distribuidor exclusivo no Brasil:


