
UKOSOWARKA  ABM – 28 PRO
Z POSUWEM MECHANICZNYM DO FREZOWANIA KRAWĘDZI BLACH
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Urządzenie służy do ukosowania długich, prostych krawędzi blach o grubości do 35 mm 
przeznaczonych  do  spawania.  Mechaniczny  posuw,  po  torze  zębatym,  redukuje  wysiłek 
pracownika i zwiększa wydajność procesu przygotowania blach. Maszyna pracuje w obu 
kierunkach, dzięki czemu ukosowanie jest znacznie wydajniejsze. Kąt ukosowania może 
być regulowany w sposób ciągły w zakresie od 60° do –60° oraz możliwe jest planowanie 
czoła  pod  kątem  0°.  Niewielkie  wymiary  i  masa  narzędzia  pozwalają  na  łatwe  i szybkie 
zorganizowanie  operacji  obróbki  w  każdych  warunkach. Głowica  wyposażona  w  siedem 
wysokogatunkowych  płytek  skrawających  umożliwia  fazowanie  blach  stalowych  i stopowych.



ABM-28 DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania ~ 220–240 V, 50–60 Hz 

Moc 1600 W 

Prędkość obrotowa 
(bez obciążenia) 2780 min -1

Stopień ochrony IP 20

Klasa ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym klasa I

Kąt skosu od 60 do –60° (ß, rys. 1) 

Maksymalna szerokość skosu 35 mm (b, rys. 1, tab. 1)

Minimalna grubość 
obrabianej blachy 10 mm 

Masa 78,5 kg 

Wymiary skosu rys. 1

β 0° 30° 45° 60° 

b 35 mm 30 mm 28 mm 30 mm
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• Standardowe wyposażenie umożliwia wykonanie 
skosów o kącie w zakresie -60° do 60° na blachach 
o grubości max 35 mm. 

• Zastosowanie  akcesoriów  opcjonalnych  umożliwi 
ukosowanie blach o grubości  36–70 mm w zakresie  ciągłej 
regulacji  kąta od 0° do 60° 
(w tym planowanie czoła) lub od 0° do –60°.

• Tory można przedłużać sekcjami 1m – wyposażenie 
dodatkowe.



Wyposażenie opcjonalne:
• Wspornik zespołu frezującego do obróbki grubych blach 

(36-70 mm) w zakresie od 0° do 60° (z planowaniem czoła) 
Nr WSP-0518-04-00-00-0.

• Wspornik zespołu frezującego do obróbki grubych blach.
(36-70 mm) w zakresie od 0° do –60° Nr WSP-0518-05-00-00-0.

• Zacisk do blach 36-70 mm (wymagane 2) Nr ZCS-0152-15-02-00-0.
• Ustawiak do blach 36-70 mm (wymagane 3) Nr UST-0152-15-01-00-1. 
• Segment prowadnicy Nr SGM-0152-04-01-00-2. 

WSP-0518-04-00-00-0 WSP-0518-05-00-00-0
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Ukosowarka  do  krawędzi  ABM-28  jest  dostarczana  w  drewnianej  skrzyni
wraz z pełnym wyposażeniem standardowym. W zakres dostawy wchodzi: 

• skrzynia drewniana  – 1 szt. 
• wózek zamontowany na prowadnicy  – 1 szt. 
• dodatkowy segment prowadnicy  – 1 szt. 
• zacisk  – 2 szt. 
• ustawiak  – 3 szt. 
• wspornik zespołu frezującego do ukosowania w zakresie od 60° do –60° – 1 szt. 
• zespół frezujący  – 1 szt. 
• narzędzia  – 1 szt. 
• klucz trzpieniowy sześciokątny 4 mm  – 1 szt. 
• klucz trzpieniowy sześciokątny 5 mm  – 1 szt. 
• klucz trzpieniowy sześciokątny 6 mm  – 1 szt. 
• klucz trzpieniowy sześciokątny 8 mm  – 1 szt. 
• klucz płaski 13/17 mm  – 1 szt. 
• wkrętak do mocowania płytek  – 1 szt. 
• nakrętka, podkładka sprężysta, podkładka okrągła 

do mocowania wspornika zespołu frezującego – 2 szt. 
• instrukcja obsługi  – 1 szt.


