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PVP: 1.300€ + IVA
*Limitado ao stock existente

Torno Paralelo de Bancada Marca Euro Weiss
  WL250 x 450

Com barramentos temperados e as seguintes características principais:
     
Distância máx. entre pontos    450mm
Altura de pontos acima do barramento   125mm
Diâmetro acima do barramento   250mm
Largura do barramento   125mm
Furo da árvore    26mm
Cone da árvore    C.M.4
Numero de velocidades da árvore   6
Gama de velocidades da árvore   115 - 1620rpm
Dimensão do quadrado para os ferros  12x12mm
Cone da manga do contraponto   C.M.2
Curso da manga do contraponto   70mm
Passos métricos    0,2 – 3,5mm
Passos Withworth    8 – 56TPI
Avanços longitudinais    0,05 - 0,1mm/v
Potência do motor principal   750W
Alimentação    230 V- 50 Hz
Peso  aprox.da máquina   120Kg

EQUIPAMENTO NORMAL:

Bucha 3 grampos 125mm
Bancada
Luneta fixa 0-55mm
Luneta móvel 0-55mm
Bucha 4 grampos 125mm
Prato para bucha 125mm
Prato de rasgos
Contraponto
Protecção para a bucha
Porta ferramentas quadrado
Ponto fixo
Protecção traseira contra salpicos
Tabuleiro de recolha de aparas
Protecção do fuso
Livro de instruções
Certificado de ensaios
Conformidade CE.

A Euromáquinas recomenda a 
utilização de lubrificantes de 
Millers Oils na manutenção das 
máquinas. Pode contactar o 
Departamento Técnico para 
recomendações sobre óleos de 
corte.

GARANTIA DO MATERIAL: 

1. A máquina  é  garantida, exclusivamente, contra  defeitos  
de  fabrico, pelo prazo de doze meses.
2. Não  se  incluem   a  obrigação  de  indemnização  pela  
paralisação da  máquina no período necessário à eliminação 
dos referidos defeitos.
3. Não se incluem a obrigação de reparação de defeitos ou 
avarias  decorrentes da má utilização da máquina, ou de 
intervenções no  equipamento  por  pessoal  estranho à       n/ 
empresa.
4. O material eléctrico encontra-se excluído desta garantia.
                                                         
LOCAL DE ENTREGA: 

Máquina sobre camião nas v/ instalações, sendo o meio de 
descarga de vossa responsabilidade.                                           


