Todos os voadores HOLZ possuem as seguintes características:
• Tubo de aço inoxidável, polido internamente, anti-ferrugem e anti-ácido.
• Voador completo com dedo compressor especial e tratado termicamente.
• Acabamento de superfície anti-fibrila e anti-estático;
• Garantia para alta produção;
• Longa vida de uso;
• Feito de liga especial;
• Único de design fechado, de acordo com tecnologia própria;
• Balanceamento dinâmico de alta precisão;
• Funcionamento macio;
• Altíssima qualidade de maçaroca.

HOWA

HOWA RME, RMH, RMK
VOADORES ACIONADOS DE TOPO
modelo UGKM
• Tubo interno de aço inoxidável polido;
• Balanceamento dinâmico de alta precisão
(mais de 1.800 rotações por minuto);
• Dedo compressor com tratamento
térmico especial (vários modelos);
• Fuso central fixo ou expandido (22 mm dia ou 25 mm dia);
• Acabamento especial de superfície anti-fibrila;
• Torce-fio da HOLZ.
modelo UGKML
• Para a fileira traseira da maçaroqueira, equalizando o
ângulo de entrada (entre o voador e o sistema de serviço);
• Outra característica desejada.
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HOWA

HOWA 612, MAX ROVE, RM 100, RM 714
Voadores modelo UGR
• Cone de aço especialmente temperado
para ajustar com o fuso original;
• Tubo interno de aço inoxidável polido do topo a saída;
• Balanceamento dinâmico de alta precisão para uma faixa de
velocidade de operação de 600 a 1400 rotações por minuto;
• Dedo compressor especial com
tratamento térmico (vários modelos);
• Acabamento especial de superfície anti-fibrila;
• Anel de vedação e torce-fio.
Voadores modelo UGRL
• Para a fileira traseira da maçaroqueira, equalizando o
ângulo de entrada entre o voador e o sistema de serviço;
• Outra característica desejada.

Acessórios para os voadores originais HOWA
• Torce-fios HOLZ
Todos os torce-fios da HOLZ podem ser utilizados em voadores com diâmetro
de topo de 22 mm.
Voadores de diâmetro de topo de 16 mm sugerimos o torce-fio tipo HZ 12UGDS.
• Dedos compressores HOLZ
Série 300 para voadores originais HOWA. Manufaturado de aço-carbono com
tratamento térmico e de superfície antiestático.
• Peças de fixação
Buchas, pinos e parafusos de alta qualidade.
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