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WTG 50

DĚLÍCÍ ZAŘÍZENÍ 
NA WOLFRAMOVÉ ELEKTRODY 

www.alfain.eu

Dělící zařízení 
na wolframové elektrody, 

vhodné pro brusky WAG 40 
nebo WAG 90 MAX

Ekonomické řezání 
WIG- elektrod

Dělení elektrod 
o průměru 1,0 – 5,6 mm

Délka elektrod  
3 – 85 mm

Sběrná nádobka 
na oddělené elektrody
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Neutrix WTG 50 byl vytvořen speciálně 

pro oddělování wolframových elektrod

Pomocí nastavovacího měřidla můžeme 
nastavit délku elektrody od 3– 85 mm.

Oddělovací jednotka 
Můžete oddělovat elektrody požadované délky 
do max. 85 mm.  
Oddělená elektroda odpadne do sběrné nádobky.

Sběrná nádobka na zakrácené elektrody 
Můžeme přenášet elektrody v uzavíratelné nádobce.

Přes kontrolní sklíčko můžeme kontrolovat 
diamantový řezací kotouč.

Řízení rychlosti optimalizuje proces oddělovaní elektrod.
Optimální otáčky pro oddělování je pozice 2.

Nádobka na prach pod stojanem sbírá
jemný prach z oddělených elektrod.

Pevný stojan (bez příslušenství) stabilizuje zařízení 
během procesu oddělování elektrod.

Příslušenství umožňuje oddělování 
všech wolframových elektrod. 

Zařízení Neutrix jsou patentovány a splňují předpisy EU
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WTG50 obj. číslo: 59000
Dělící zařízení (bez příslušenství) pro dělení elektrod, vhodné jako doplňkové zařízení k bruskám 
WAG 40 nebo WAG 90 MAX

WTG50Z obj. číslo: 59100
Dělící zařízení (včetně sady příslušenství) pro dělení elektrod, vhodné jako doplňkové zařízení k bruskám 
WAG 40 nebo WAG 90 MAX

WAG40
obj. číslo 44070

WAG40S
obj. číslo 54070

WAG40SW
obj. číslo 54071

WAG90 MAX
obj. číslo 55000

Související brusky WAG

Technická data
Výkon 
Síťové napětí 
Počet otáček 
Akustický tlak Lpa
Hodnota vibrací  
Průměr elektrody
Filtrační kazeta
Diamantový kotouč průměr

Neutrix WTG 50
850W
230V

-1 -1Regulovatelné od 8000min  do 22000min
88,8 db (A)
5 m/s
1 až 5,6mm
Jednocestný filtr třídy H12
50

Rozsah dodávky:

Transportní kufřík
Odnímatelná nádoba na řezný prach
Návod k obsluze

Sada příslušenství obj. číslo: 59200
Sada obsahuje:
Držák elektrody
Kleštiny pro elektrody průměr 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Klíč 13/17
Klíč 14/17
Inbuss SW4
Inbuss SW2
Zásobník pro servisní nástroje
Zásobník pro kleštiny a držák 

ALFA IN a.s.
č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče
Czech Republic
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

GPS:    49°15'10.305"N, 15°47'20.698"E

Váš prodejce:
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