
F200
2 STATIONS FINISH-MACHINE

F200
De F200 is een unieke ontbraammachine die speciaal ontworpen is voor het finishen van kleine snijdelen tussen de 10 mm en 200 mm breed. 

De machine heeft twee bewerkingsstations. Standaard is dit een slijpband gevolgd door een borstel. Ook de setup borstel-borstel of slijp-slijp 

is verkrijgbaar. Productfixatie middels vacuüm- of magneetsysteem. Het eenvoudige knoppen systeem zorgt ervoor dat het instellen van en 

werken met de F200 zichzelf wijst, resulterend in de meest bedieningsvriendelijke machine op de markt.
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Voor het ontbramen, 
slijpen en/of afronden 
van metalen plaatdelen 
vanaf 10 tot 200 mm 
breed. 



BEWERKING
•  RVS

•  Aluminuim

•  Staal

UITLEG
De F200 ontbraammachine is standaard voorzien van traploos instelbare 

snelheid op het transport en op de borstel(s) en/of slijpkop(pen) waardoor 

alle mogelijke bewerkingen en resultaten haalbaar zijn. U bepaalt 

zelf de gewenste finish. De machine wordt naar keuze voorzien van 

een vacuümsysteem (voor non-ferro metalen, bijv. roestvast staal en 

aluminium) of een magneetsysteem (voor ferro metalen). Deze systemen 

zorgen voor een effectieve fixatie van de te bewerken producten op de 

transporttafel en hierdoor kunnen zelfs kleinere werkstukken (vanaf 10 

x 10 mm met magneetsysteem) veilig, probleemloos en snel bewerkt 

worden.

DE F200 IS IN DIVERSE UITVOERINGEN LEVERBAAR:
•  Voor optimaal ontbramen en afronden: Schuurband + Borstel 

uitvoering (standaard uitvoering)

•   Voor een perfecte afronding: Borstel + Borstel uitvoering

•  Voor het aanbrengen van een slijpstructuur op strippen, kokerprofielen 

en werkstukken: Schuurband + Schuurband uitvoering
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Uniek vacuümsysteem voor kleine producten

5x sneller dan vergelijkbare machines

Bepaal zelf de afronding of finish

Eenvoudig en snel in- en omstellen

Compacte en stabiele machine

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Transportband frequentiegeregeld: 0,3 - 5 m1/min 

Met vacuüm- of magneetondersteuning

2,2 kW borstelmotor met frequentieregeling

Minimale werkstukafm.: 10x10 mm (MAG) / 20x20 mm (VAC)

Maximale werkstukbreedte: 200 mm

Maximale werkstukhoogte: 100 mm

Aansluitwaarde machine: 400 V, 50 Hz, 16 A, 8 kW

Afmetingen: 1520 x 670 x 2145 mm (L x B x H)

Gewicht: 700 kg

200 mm


