
TROWAL VIBRÁCIÓS KOPTATÁS
TFM TÍPUSÚ VÁLYÚS VIBRÁTOROK
Nagyok a munkadarabok?
A Trowal vályús vibrátorokat közepes és nagy munkadarabok koptatására 
használják. A megmunkálandó darabokat rendszerint szabadon helyezik a 
vályúba.

Érzékenyek a munkadarabok?
Az érzékeny darabokat vagy egyenként, speciális befogókészülékkel 
fogják be, vagy külön elválasztókamrákban munkálják meg. Így kizárt a 
munkadarabok sérülése a megmunkálás során.

Univerzális alkalmazhatóság
A vályús vibrátorok sokrétűen használhatók. Kiválóan alkalmasak
� sorjátlanításra
� golyós polírozásra
� éllekerekítésre
� felületsimításra
� felületpolírozásra
� zsírtalanításra
� felülettisztításra
� maratásra, revétlenítésre, rozsdátlanításra
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Vályú hangszigetelő 
fülkével

Kiváló ár/teljesítmény arány
A TFM típusú Trowal vályús vibrátorok robusztus 
kialakításukkal és kedvező beszerzési árukkal 
tűnnek ki.

Tartályforma
A TFM vibrátorok alapvetően U-alakú 
munkatartállyal (egyenes tartályfallal) 
rendelkeznek. Választható az anyag áramlását 
segítő beépített ékproÞ l is.

Hajtásrendszer
A TFM típusú vályús vibrátorokban a rezgést 
nagy teljesítményű talpas motorok segítségével 
keltjük. A TFM vibrátor méretétől függően 1 
vagy 2 rezgésgenerátorral van felszerelve. A 
rezgésgenerátorokat mindig élettartamra szóló 
kenéssel látjuk el.

Tartálybélés
A TFM típussorozatnál nagy kopásállóságú, 
különböző �Shore� keménységű, melegen öntött 
poliuretánt használunk. Választható gumibélés is.

Golyós polírozás
A TFM típussorozat kisebb tagjai kiválóan 
alkalmasak golyós polírozásra illetve acél 
koptatótestekkel végzett sorjátlanításra.
Speciális jellemzők:
� erősített munkatartály
� erősebb hajtás
� saválló bélés és festés (opció)

 Méretek (mm)

Vályú elválasztókamrákkal

49/21 58/32 83/37 110/46 165/46 120/56 220/56 120/91 150/125 210/150

normál változat 
teljesítménye (kW) 1 x 0,25 1 x 0,25 1 x 1,0 1 x 2,0 2 x 2,0 1 x 3,5 2 x 3,5 1 x 4,5 1 x 7,0 2 x 7,0

golyós polírozó 
változat teljesítménye (kW) 1 x 0,75 1 x 0,75 1 x 1,0 1 x 3,0 2 x 4,5 1 x 7,0 2 x 7,0 n. sz n. sz n. sz

bélés vastagsága (mm) 10 12 15 20 20 22 22 25 25 25

hasznos térfogat (l) 15 42 80 165 250 270 485 700 1650 3300

49/21 58/32 83/37 110/46 165/46 120/56 220/56 120/91 150/125 210/150

n. sz. = nem szállítható
normál fordulatszám 1500 min-1
fordulatszámszabályozás frekvenciaváltóval (opció), fordulatszámtartomány 1000-2800 min-1

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n


