MODELO 1000

Máquina portátil de ranhura por corte
• Ranhuras por corte em tubos SCH-40 de 2”, 2 ½”, 3, 3 ½”, 4”,
5”, 6” e 8”.
• Pinças para tubos de 10” e 12” estão disponíveis.
• Pinças especiais para dimensões fora do padrão podem ser
fornecidas sob consulta.
A Pace Modelo 1000 vem completa com 8 pinças, 4 ferramentas de
corte e um calibrador de ranhura. É entregue pronta para ranhurar
por corte com alta qualidade tubos SCH-40 de 2” até 8”. Rápidas
conﬁgurações para cada diâmetro de tubo e simples operação fazem
da Pace Modelo 1000 uma ótima ferramenta em relação ao custo/
benefício. Um motor de 1 HP, conduzido através de um redutor
de engrenagem, rotaciona o tubo a 22 RPM para uma ranhura por
corte mais eﬁciente. Pesando apenas 185 lbs. (84 kg), o Modelo
1000 é fácil de se movimentar em campo.

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO 1000
• Capacidade:
de 2” até 12” | tubo de aço carbono SCH-40 (10,31mm)
de 2 ½” até 8” | tubo de aço carbono SCH-80 (12,70mm)
• Energia: 1 HP, 115 – 230 V. Incluso no motor monofásico.
Capacitor de partida. Velocidade de saída 22 RPM
• Altura do trabalho: 38” (889mm)
• Peso para transporte: 185 lbs. (84kg)
A ranhuradora por corte da Pace é entregue em uma robusta
caixa de madeira com área de armazenagem para pinças
individuais, calibrador e ferramentas de corte.

O Modelo 1000 permite
pinças de até 12”.

RÁPIDAS E PRECISAS CONFIGURAÇÕES
PARA CADA DIÂMETRO DE TUBO
O calibrador permite um ajuste ﬁno do bit
de corte e da profundidade da ranhura. O
bit de corte tem seu avanço em direção ao
tubo através de um volante manual, que
tem um tamanho adequado para assegurar
o mínimo esforço.
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O limitador do tubo
automaticamente posiciona
onde a ranhura por
corte deverá ser feita. O
limitador de profundidade
automaticamente controla a
profundidade do corte.
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