
KANNETTAVA POLTTOLEIKKAUSKONE



ISON KONEEN TEHO ... MUTTA LAITE MAHTUU TYÖKALU-
PAKKIIN !
KT-230 on polttoleikkaajan unelma - moottoroitu, käsikäyttöinen poltin - varustettu ominaisuuksilla, 
jollaisia yleensä näkee vain suurissa ja kalliissa kiinteissä koneissa :

• leikkaushapen syöttö ja kulkumoottori käynnistyvät samanaikaisesti...
• erillinen polttimen pidin takaa parhaan näkyvyyden, kestää korkeaa termistä kuormitusta ja

pienentää huoltokustannuksia...
• leikkaa molempiin suuntiin...
• kolmas tukipyörä puoliautomaattiseen leikkaamiseen...
• valmistusmateriaalit mahdollisimman lämmönkestäviä...
• ympyränleikkausvarusteet pieniä ja suuria reikiä sekä ympyröitä varten
• leikkausnopeuden säätö sormenpäällä...
• täysin säädettävä poltin, joka soveltuu kaikenlaisiin leikkauksiin...
• viisteen leikkaus ilman apulaitteita...
• helposti vaihdettava, edullinen poltinrunko...
• akselin suojattu rakenne...
• tarkka polttimen korkeuden säätö...

TANAKA KT-230 on muotoiltu silmällä pitäen polttoleikkaajien käytännöllisiä tarpeita;
siksi se on hintaluokassaan eräs tämänpäivän parhaista polttoleikkauslaitteistoista.

Esimerkkejä KT-230:n monipuolisuudesta...

Suoraleikkaus Muotoviivojen leikkaus

Viisteen leikkaus Reikien leikkaus
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KT-230  KANNETTAVA POLTTOLEIKKAUSKONE

Standardi : AC 230 V tuotenumero : 150050

Osat : moottoroitu runko
HC-312S-1 poltinrunko
virtakaapeli ja tasavirta-adapteri
kiintoavain ja sulake

Deluxe : AC 230 V tuotenumero : 150110

Osat : moottoroitu runko
HC-312S-1 poltinrunko
virtakaapeli ja tasavirta-adapteri
reiän leikkausharppi
ympyrän leikkausharppi
peltinen säilytyspakki
kiintoavain ja sulake

Leikkaussuuttimet ( käytettävän kaasun mukaan )
Kolmen suuttimen sarja:  3051 # 1 , 2 , 3 nestekaasulle

3040GE # 1 , 2 , 3 asetyleenille

Tekniset tiedot : Leikkausnopeus 150 x 800 mm / min
Viisteen kulma 0 - 45 astetta
Nopeuden säätö transistorilla
Moottori DC 12 V
Ympyrän leikkaus ø 30 - 120 mm , 110 - 300 mm

Teknoexpertit Oy




