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MULTI BIAX MB 50 G
MOCNY NAPĘD DO TRUDNYCH ZASTOSOWAŃ 

www.biax.pl

MADE IN GERMANY

Opracowany do lekkiego i ciężkiego szlifowania i frezowania 
np. dla producentów narzędzi i form.

 Odpowiedni też do prac polerskich i szczotkarskich, polerowaniu 
stali nierdzewnej i różnych konstrukcji stalowych, również do stosowania
 np. w odlewniach, kuźniach, warsztatach mechanicznych i innych. 

010 402 280
zmienne od 900 do 15.000
2.800
34
400/73
gwintowe M 10 x 30 

numer zamówieniowy: 
obroty:                                [ obr/min ] 
moc:                                       [Wat] 
masa: (bez wağka giňtkiego i koŒc·wki)  [kg]
napiňcie:                               [Volt/Hz]
podğŃczenie: 
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wałki giętkie

końcówki

końcówka prosta
KGS 10-9 - 020 001 600

 kątowa 90° 
W 6-9 - 020 000 670

końcówka prosta
   KGS 10/9 SW - 020 001 610

system szybkiej zmiany narzędzia

DV10
032 004 811

DV10 sztywny
032 009 611

DV12
032 004 911

stojak obrotowy
010 300 130

stojak mobilny
010 300 320

TIMEX S.A. dział handlowy I ul. Długa 44/50 , bud. D, III p. I 00-241 Warszawa I tel. 502 209 516 I biuro@biax.pl  

MB 50 G
010 402 280



MB 50 G  
2.800 W,  900÷15.000 obr/min 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najlżejszy i najbardziej kompaktowy napęd w swojej klasie - do najtrudniejszych zastosowań. 
 
• Niezwykły stosunek mocy do masy: 2,8 kW przy 34,0 kg. 
• Mocny silnik asynchroniczny do pracy ciągłej („continuous runner”) o maksymalnej wydajności. 
• Trwały, niezawodny, całkowicie bezobsługowy napęd, prawie nie wykazujący śladów zużycia. 
• Szczególnie nadaje się do stosowania narzędzi o dużej średnicy roboczej. 
• Idealny do pracy na dużych powierzchniach. 
• Ochrona przed przeciążeniem silnika. 
• Stała prędkość pod obciążeniem. 
• Wygoda i bezpieczeństwo. 
• Wiele możliwych kombinacji wałków giętkich i końcówek roboczych. 
• Urządzenie może pracować w pozycji stojącej, na stojaku obrotowym lub mobilnym. 
• Funkcja restartu (ponownego uruchomienia po przeciążeniu napędu ). 
• „Soft start” - miękki start. 
• Stopień ochrony: IP 55, Klasa ochrony: I 
• Możliwość zastosowania sterowania nożnego pedałem „włącz-wyłącz”: 
 

 
Import I przedstawicielstwo w Polsce: 

TIMEX S.A. 
(oddział firmy w Warszawie) 

ul. Długa 44/50 
bud D, IIIp. pok. 302 

00-241 Warszawa 
tel.: 22 635 60 10; tel. kom : 502 209 516 

e-mail : grzegorz.kalynczak@timexsa.pl     biuro@biax.pl     www.biax.pl     www.timexsa.pl 
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