PRO-2 PB

PŘENOSNÁ ÚKOSOVAČKA POTRUBÍ

FM 37982

PRO-2 PB je kompaktní, přenosná úkosovačka trubek, vhodná pro přípravu úkosů svarových ploch na trubkách
z uhlíkové a nerezové oceli, hliníkových slitin, slitin mědi a niklu.
Zařízení se používá na přípravu svarových ploch na potrubí od vnitřních průměrů (ID) 22 mm (0.87”) až po vnější
průměry (OD) 48 mm (1.89”).
Menší průměry potrubí od ID 15,5 mm (0.61”) do OD 30 mm (1.18”) lze obrábět s použitím malého upínacího trnu
(volitelné příslušenství).
Potrubí od ID 42 mm (1.65”) až po OD 60,3 mm (2.37”) je schopen
PRO-2 PB obrábět pomocí přídavného velkého upínacího setu
(volitelné příslušenství)
Hlavní předností zařízení je
úzká skříň (šířka jen 48 mm),
je ideální pro místa, kde je
omezený přístup, jako jsou např.
membránové stěny kotlů.

48

mm

PRO-2 PB disponuje systémem
proti přetížení vč. třecí mokré
spojky, aby se zabránilo
poškození ozubených kol převodů
při náhlém zastavení nástroje.

Možnost výběru z 3 různých variant pohonu zařízení
Elektrický
motor

Pneumatický
pohon

Maximální tloušťka stěny
až do 8 mm (0.32”)

ID 22-42 mm (0.87-1.65”)
15.5-22 mm (0.61-0.87”) /volitelný/
42-58 mm (1.65-2.28”) /volitelný/

Zarovnání z čela

Aku
pohon

Vnejší průměr obrábění
až do 48 mm (1.89”)
až do 60.3 mm (2.37”) /volitelný/

PRO-2 PB
s pneumatickým pohonem

PRO-2 PB
s elektrickým motorem

PRO-2 PB
s aku pohonem

0.6 MPa (87 psi)

–

–

1400 l/min (50 CFM)

–

–

Napětí

–

1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz

18 V DC, 5.2 Ah

Výkon

800 W

1100 W

–

CEJN 410 DN 10.4 R 1/2” BSPT
rychlospojka

Elektrická zásuvka

Připojení baterie

105 rpm

10-134 rpm (stupeň 1)
30-377 rpm (stupeň 2)

10-60 rpm (stupeň 1)
30-205 rpm (stupeň 2)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Tlak stlačeného vzduchu
Průtok vzduchu

Připojení
Jmenovité otáčky

22 mm ID – 48 mm OD
15.5 mm ID – 30 mm OD*
42 mm ID – 60.3 mm OD**

Průměr trubky

Maximální tloušťka stěny
Hmotnost s motorem

22 mm ID – 48 mm OD
15.5 mm ID – 30 mm OD*
42 mm ID – 60.3 mm OD**

22 mm ID – 48 mm OD
15.5 mm ID – 30 mm OD*
42 mm ID – 60.3 mm OD**

8 mm
3.5 mm*

8 mm
3.5 mm*

8 mm
3.5 mm*

7.6 kg (17 lbs)

7.4 kg (16.5 lbs)

6.5 kg (14.5 lbs),včetně baterie

*S volitelnou sadou malých upínacích trnů(ZST-0567-20-00-00-0).
**S volitelným velkým upínacím setem (ZST-0567-21-00-00-0).

64 mm

438 mm

48 mm

PRO-2 PB s pneumatickým pohonem

76 mm

438 mm

Rozměry:

543 mm

Rozsah dodavky:
• PRO-2 PB (bez motru a nožů)
• Kovový přepravní box
• Standartní samostředící rozpínací trn pro potrubí s
ID Ø 22-42 mm (0.87-1.65”)
• Sada upínacích čelistí, bloků a průžin pro standarní trn
• Držák obráběcích nožů
• Pružinová měrka
• Rukojeť
• Nádobka chladicí kapaliny s tryskou
• Sada nářadí
• Návod k obsluze

48 mm
83 mm

446 mm

373 mm

513 mm

48 mm

PRO-2 PB s electrickým motorem

PRO-2 PB s aku pohonem

Volitelné příslušenství:
Pneumatický pohon
Číslo produktu:
NPD-0472-03-00-00-0
Adaptér a unašeč
Číslo produktu:
ZST-0567-24-00-00-0

Elektrický motor
Číslo produktu: SLN-000238 (230 V)

Unašeč
Číslo produktu:
ZBI-0567-25-00-00-0

Aku pohon a dvě 5.2 Ah baterie
Číslo produktu: WRT-000021
Unašeč
Císlo produktu:
ZBI-0567-26-00-00-0

5.2 Ah baterie
Číslo produktu: AKM-000088

Nabíječka baterie
Číslo produktu:
LDV-000008 (230 V CEE)
LDV-000010 (120 V UK)
LDV-000011 (230 V AU)

Sada přípravy vzduchu
Číslo produktu: ZST-000021

HD-CUT OIL 1 -mazací a chladící olej pro obrábění
Číslo produktu:
OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)
OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)
OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)

Nůž:

NOZ-000078

0o čelní obráběcí nůž
krátký*

NOZ-000072

0o čelní obráběcí nůž dlouhý

NOZ-000079

0o čelní obráběcí nůž
dlouhý*

NOZ-000073

30o obráběcí nůž

NOZ-000080

30o obráběcí nůž*

pro uhlíkatou ocel
pro nerezovou ocel
pro uhlíkatou ocel
pro nerezovou ocel

9

9

50

pro uhlíkatou ocel

Set malého trnu pro trubky
od ID 15.5 mm (0.61”) až do OD 30 mm (1.18”)
Číslo produktu:
ZST-0567-20-00-00-0
52

0o čelní obráběcí nůž krátký

40

NOZ-000071

pro nerezovou ocel

9

NOZ-000074

37.5o obráběcí nůž

NOZ-000081

37.5o obráběcí nůž*

53

pro uhlíkatou ocel

pro nerezovou ocel

9

NOZ-000075

45o obráběcí nůž

NOZ-000082

45o obráběcí nůž*

pro nerezovou ocel

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 21.11

56

pro uhlíkatou ocel

Rozšiřující upínací set pro trubky
od ID 42 mm (1.65”) až OD 60.3 mm (2.37”)
Číslo produktu:
ZST-0567-21-00-00-0

9

*Obráběcí nože pro nerezovou ocel mají Ti Al N povrchovou úpravu
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