Rebitadeira Hidro-Pneumática

PH 2000

PH 2000 –BT
Para rebites BULB-TITE®

Gesibrás – Ind. Brás. de Rebites Ltda; Rua Adherbal Stresser, 212 (Km 18,5 Raposo Tavares) 05566-000; Fone: (11) 3782.0912; Fax; (11) 3782.0869

PH 2000

PH 2000-BT

Código Gesibrás: 212 1104

Capacidade de Trabalho
Até Ø 6,4 mm em todos os
materiais

Características
Uma ferramenta com o sistema de
absorção a vácuo e sistema de
ejeção para o coletor de mandris
integrados.
Mesmo ar comprimido usado para
a rebitagem e ejeção do mandril –
baixo custo operacional.
Alta força de tração e baixo peso.
Utilização universal com alto
conforto do operador.
Longo curso de tração (22 mm) –
para a utilização de rebites
grandes com apenas um
acionamento.
Retorno de curso pneumático –
eficiência no ciclo de operação.
Cabeça hidráulica da rebitadeira:
alumínio com tratamento superficial
de alta resistência no cilindro.
Cilindro pneumático: alumínio com
revestimento plástico, resistente ao
impacto.
Válvula de regulagem pneumática
direta – rápida e segura.

Aplicação de Bicos
Ø do

Capacidade de Trabalho
BULB-TITE® - em todos os
materiais e diâmetros

Material do Rebite

Bico
10/18*
10/18*

6

alumínio
herméticos de alum.
e cobre
alumínio, cobre, aço
e aço inox, stinox,
alum/alum, PG-alum,
PG-aço
alumínio e cobre
aço, herméticos
alum. e cobre,
alum/alum, PG-alum
aço inox, stinox, PGaço
alumínio, herméticos
alum e cobre,PGalum
aço, alum/alum
aço inox, aço,
stinox,PG-aço
Alumínio

6
6,4
6,4
4
5
6
4,9
6,6**

aço
alumínio
aço, alum/alum
plástico
plástico
plástico
todos MEGAGRIP®
todos MEGAGRIP®

16/40
16/40
16/45
16/30K
16/35K
16/40K
16/31MG
16/41MG

Rebite
2,4
3,2
3 / 3,2

4
4

4
4,8 / 5

4,8 / 5
4,8 / 5

10/24*

16/24
16/27

16/29
16/29

16/32
16/36
16/36

*necessita do conj de tração p/ rebites pequenos
** necessita kit de conversão
PG= poligripe; stinox= inox com mandril de aço

Equipamentos /Acessórios
Bicos:
 16/32BT (em posição de
trabalho)
 16/26BT, 16/42BT, 16/48BT
(anexos)
01 jogo de castanha
01 impulsor 8080ª
01 impulsor 8080b
01 chave MSU
01 chave allem com cabeça
esférica SW 2,5
01 frasco de óleo hidráulico
01 defletor de ar (em posição de
trabalho)
Instruções de manutenção com a
lista de peças de reposição.

Aplicação de Bicos
Ø do
Rebite

Material do Rebite

4
5,2
6,3
7,7

todos materiais
todos materiais
todos materiais
todos materiais

Bico
16/26BT
16/32BT
16/42BT
16/48BT

Dados Técnicos
Peso: 1,9 Kg
Pressão de Serviço: 6-8 bar
Conexão p/ mangueira: Ø 6mm (1/4”)
Consumo de ar: 2,8 a 3,6 litros por
acionamento (0,6l de ar comprimido)
Força de Tração: 1600Kgf (15700N)
Curso de Trabalho: 22mm
Capacidade Máx: 48 rebitagens/min

Equipamentos /Acessórios
Bicos:
 16/32 (em posição de trabalho)
 16/24, 16/27, 16/29, 16/36,
16/40 e 16/45 (anexos)
01 jogo de castanha
01 chave MSU
01 chave allem com cabeça
esférica SW 2,5
01 frasco de óleo e sistema VAS
01 defletor de ar (No. 869) (em
posição de trabalho)
Instruções de manutenção com a
lista de peças de reposição.

Máquina Segura conforme EEC
Directive Nº 89/392 EEC

Fixação do rebite no bico em
qualquer posição – sistema de
sucção – ejeção do mandril
também pela frente.

Cabeça da rebitadeira em
alumínio com tratamento
superficial de alta
resistência.

Gatilho de resposta
rápida.

Protetor de mãos
removível –
operação segura.

Local de “pega”
confortável e não
escorregadio.

Base de borracha para
evitar danos de superfície
de trabalho

Ejeção automática do
mandril para o coletor
utilizando o mesmo ar
Facilidade
comprimidodeda operação
esvaziamento
de rebitagem. do
coletor de mandril

Coletor de mandril –
seguramente montado

Válvula de controle
para o sistema de
absorção a vácuo.

Corpo sólido de alumínio
recoberto com poliamida para
proteção de alto impacto
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