PRO 40 PBS

Ukosovací stroj na potrubie

Pre 40 PBS je určený na ukosovanie a zarovnanie čela potrubí, nádrží alebo rúr s priemerom od
200 do 1016 mm (8-40"). Vysokorýchlostná rotačná frézovacia hlava s vymeniteľnými reznými
plátkami umožňuje účinné a efektívne opracovanie s šírkou úkosu až do 45 mm (1-3 / 4") a uhlom
úkosu v rozsahu 0 ° až 60 °. Vnútorné ukosovanie a ukosovanie v tvare J. Príprava pre použitie
voliteľného príslušenstva.

Umožňuje
opracovať
antikorové ocele

Použitie vysokozáťažovej frézovacej hlavy umožňuje urobiť presné úkosy vo veľmi
krátkom čase v porovnaní s tradičnými spôsobmi obrábania, čo dovoľuje šetríť čas a
peniaze vďaka vynikajúcej účinnosti práce úkosovačky PRO 40 PBS .

Max. šírka
úkosu 45mm

Min. hrúbka
steny 5mm

Uhol úkosu
od -60° do 60°

Potrubie
Zarovnanie čela
s vonk. Ø 2001000mm

Ukosovanie
vnútorného
priemeru

Ukosovanie
vonkajšieho
priemeru

Ukosovanie
v tvare J

Ukosovanie - štandardné
príslušenstvo

GLW-000013

Štandardná frézovacia hlava
( je potrebných 7 rezných
plátkov )

PLY-000282

Rezné plátky na ukosovanie
1 ks ( predáva sa v balení po
10 ks )

SRB-000311

Vnúrná upevňovacia
skrutka pre PLY-000282

Ukosovanie v tvare J - opcia

SRB-000297
Vnúrná upevňovacia
skrutka pre PLY-000282
GLW-000014
Frézovacia hlava R6 na
ukosovanie v tvare J ( je
potrebných 6 rezných plátkov R6 )

PLY-000198
Rezné plátky R6 na ukosovanie
v tvare J 1 ks ( predáva sa v
balení po 10 ks )

GLW-000015
Frézovacia hlava R8 na
ukosovanie v tvare J ( je
potrebných 5 rezných plátkov R8)

PLY-000201
Rezné plátky R8 na ukosovanie
v tvare J 1 ks ( predáva sa v
balení po 10 ks )

SRB-000367
Vnúrná upevňovacia skrutka
pre PLY-000201

Innvendig fasing - alternativt

GLW-0436-19-00-00-0
Frézovacia hlava na vnútorné
ukosovanie

PLY-000282
Rezné plátky na vnútorné
ukosovanie 1 ks ( predáva
sa v balení po 10 ks )

SRB-000311
Vnútorná upevňovacia
skrutka pre
PLY-000282

Technická špecifikácia PRO 40 PBS
Napájacie napätie

1~ 208 230 V, 50/60 Hz
3~ 208 230 V, 50/60 Hz

Rozsah vonkajších priemerov
rúr

200 - 1000mm (8"40") rúr dlhších
ako 830mm;
200 600 mm (8"23-5/8") rúr dlhých
400 až 830mm

Maximálna dovolená hmotnosť
rúry

10 000 kg (22 000 lbs)*,ak je
polohovadlo osadené oceľovými
rolovacími kladkami (voliteľná
výbava)

Min. hrúbka steny rúry

5 mm (3/16″)

Fixácia rúry

mechanická pomocou reťaze

Rýchlosť otáčania

100-1100 mm/min

Rozsah uhla úkosu

0-60°s plynulým nastavením

Max. šírka úkosu vonkajšej
hrany

45mm (1-3/4″)

Max. šírka úkosu vnútornej
hrany

5mm (1/4") štandard,
do 20mm ("13/16) - opcia

Ukosovanie v tvare J

ÁNO - opcia

Rádius úkosu v tvare J

0.24 in./6mm alebo 0.31 in./8 mm

Produktkode

UKS-0436-10-20-00-1

Rozsah priemerov rúr od 200mm do 1000mm (8-40")

Opracovanie s voliteľnými frézovacími hlavami

* 6000 kg (13 200 lbs) pri polohovadle osadenom plastovými
rolovacími kladkami (štandardný výbava)

Štandardne dodávaná výbava:

• stacionárny ukosovací stroj
• poháňaná podpera odvaľovacieho polohovadla
(s plastovými kladkami )

• voľnobežná podpera odvaľovacieho

polohovadla (s oceľovými kladkami)

• štandardná frézovacia hlava so 7 reznými
plátkami

• sada vodiacich reťazí
• 10 mm šesťhranný kľúč
• 8 mm šesťhranný kľúč
• 5 mm šesťhranný kľúč
• skrutkovač torx T15P
• Návod na obsluhu
• drevená krabica

Uživateľsky príjemný ovládací panel

Celkové rozmery:

Ukosovanie krátkych rúr - opcia

DCS-0436-12-00-00-0
Upínacie zariadenie pre krátke rúry
dĺžky 400 až 830 mm

Ukosovanie oválnych rúr - opcia

Ukosovanie rúr až do hmotnosti 10
ton - opcia

WSP-0436-24-00-00-0
Nástavec na sledovanie ovalnosti rúry.
Je k dispozícii buď s novým strojom
alebo ako doplnková vybava k starším
strojom

KOL-0436-23-00-00-0
Oceľová kladka pre poháňanú
podperu odvaľovacieho
polohovadla 1 ks (sú potrebné
4 ks )

Ukosovanie antikorovách rúr - opcia

DCS-0436-25-10-00-0
Upínacie zariadenie pre krátke rúry
z antikorové ocele

KOL-000077
Rolovacie kladky s
pneumatikou z Vulkollanu 1
ks (sú potrebné 2 ks )

RLK-0436-25-11-00-0
Antikorová kladka pre
nástavec na sledovanie
ovalnosti rúr

Vlastnosti a výhody

Ochranný kryt a vnútorné
osvetlenie zvyšujú
bezpečnosť a komfort obsluhy

Nastaviteľná reťaz (ø 200–
1000mm) zamedzujúca posun
rúry v osi otáčania počas
ukosovania
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Vysokozáťažová nastaviteľná
voľnobežná podpera odvaľovacieho
polohovadla (ø200–1000mm)

Všetky informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

LNC-0436-25-01-00-0
Sada vodiacích reťazí pre rúry
z antikorové ocele

