Máy đột lỗ chốt di động
NOVITOOL® PUN m™

Chuẩn bị các
mối nối chốt và
chốt đột dập
The Pun M™ được thiết kế để không tốn
sức đột lỗ chốt vào dây đai băng chuyền
polyurethan và PVC để chuẩn bị tạo mối
nối liên tục. Dụng cụ này luôn có sẵn với
3 chiều rộng tiêu chuẩn: 300 mm (12”) ,
600 mm (24”) và 900 mm (36”). Kết cấu
đột mở giúp đột lỗ dây đai rộng hơn trong
nhiều bước.

Lý tưởng cho công việc tại chỗ
Pun M được vận hành thủ công và không cần điện năng hay áp suất khí để vận hành.
Lực đột tương đương với 50 kN (11,000 lbs.) được tạo ra bằng cách kéo cần và thao
tác có thể được thực hiện một cách dễ dàng bởi người vận hành thông thường. Do
lắp ráp đơn giản và vận hành thủ công, nên máy Pun M là dụng cụ lý tưởng để vận
hành tại hiện trường cũng như trong xưởng.

Vận hành dễ dàng
thanh kẹp một tay

Cấu hình linh hoạt
dành cho tất cả các loại máy đột lỗ chốt

Vận hành thủ công
không cần dùng điện và áp suất không khí

Thiết bị di động
dành cho sử dụng tại chỗ
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Các giải pháp
Novitool khác:
®

NOVITOOL® PUN M™
Máy đột cầm tay di động

Vận hành dễ dàng
Để đột lỗ dây đai, một đầu dây đai được định
vị ngược với đầu kia và được kẹp vào đúng vị
trí. Từng đợt kéo cần nhanh chóng đột các chốt
đúng kích cỡ vào.
Kích thước Pun M™

Máy ép Aero™: Mép ép cải tiến, làm
mát bằng khí không yêu cầu các bộ
phận bên ngoài. Thời gian chu kỳ
hoàn thành chỉ xấp xỉ 10 phút, gia
tăng đáng kể hiệu suất xưởng dây đai.
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Trọng lượng

Pun M 300

570 mm
(23")

370 mm
(15")

360 mm
(14")

14 kg (31 lbs)

Pun M 600

870 mm
(34")

370 mm
(15")

360 mm
(14")

17 kg (37 lbs)

Pun M 900

1170 mm
(46")

370 mm
(15")

360 mm
(14")

20 kg (44 lbs)

Thông tin đặt hàng Pun M™
Số đơn đặt hàng

Mã sản phẩm

PUN-M-300

08016

PUN-M-600

08017

PUN-M-900

08018

Các loại đột

Máy tách lớp Ply 130™: Thiết kế chắc
chắn cho phép tách lớp nhanh, không
mất sức và chính xác trên dây đai
chịu nhiệt – thậm chí là các dây đai
cực mỏng hoặc khó tách.

Đột lỗ thủ công - vận hành bằng
một tay

Đột chốt chính xác

Tùy thuộc vào kích thước chốt mong muốn,
Flexco đưa ra hai bảng đột cầm tay thẳng và
lệch. Vui lòng lưu ý rằng bảng đột lỗ được bán
riêng. Flexco có thể tạo ra bảng đột lỗ theo yêu
cầu của khách hàng cho các kích thước chốt
khác. Liên hệ với Phòng dịch vụ khách hàng để
biết thêm thông tin.
Thông số kỹ thuật bảng đột Pun M™
Số đơn đặt hàng

Mã sản phẩm

Bảng đột Pun M 300
50 x 20 mm*

PUN-B-50x20-300

08019

70 x 15 mm

PUN-B-70x15-300

08022

80 x 20 mm

PUN-B-80x20-300

08025

50 x 20 mm*

PUN-B-50x20-600

08020

70 x 15 mm

PUN-B-70x15-600

08023

80 x 20 mm

PUN-B-80x20-600

08026

80 x 20 mm

PUN-B-80x20x113BIAS-600

08439

Dễ dàng định vị và kẹp

Bảng đột Pun M 600

Bảng đột Pun M 900
50 x 20 mm*

PUN-B-50x20-900

08021

70 x 15 mm

PUN-B-70x15-900

08024

80 x 20 mm

PUN-B-80x20-900

08027

80 x 20 mm

PUN-B-80x20x113BIAS-900

08440

* Thích hợp cho cả mối nối chốt đột dập.
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