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PRZENOÂNE PRZECINARKI
I UKOSOWARKI DO RUR

PrzenoÊne przecinarki i ukosowarki do rur zapewniajà dok∏adnoÊç obróbki w∏aÊciwà dla
maszyn stacjonarnych. Nap´dzane sà silnikami pneumatycznymi, elektrycznymi lub hydraulicznymi, przy czym dla wi´kszoÊci maszyn nap´dy sà wzajemnie wymienne, a ich
przezbrojenie nie wymaga zmian konstrukcyjnych. Obrabiarki umo˝liwiajà obróbk´ czo∏a rury, ko∏nierza,
a tak˝e ci´cie i obróbk´ prefabrykacyjnà lub w istniejàcych rurociàgach, ekranach szczelnych, itp. Maszyny do obróbki ko∏nierzy powstajà przez przezbrojenie maszyn standardowych.
Wszystkie one mogà byç dostarczane w pe∏nej kompletacji
umo˝liwiajàcej obróbk´ zarówno rur jak i ko∏nierzy. Maszyny
te sà niezastàpione wsz´dzie tam, gdzie niemo˝liwe jest dostarczenie przedmiotu do hali fabrycznej i obróbka stacjonarna. Podstawowy podzia∏ maszyn
na typy przeprowadzony jest ze wzgl´du na sposób mocowania i mo˝liwoÊci
obróbki.
Seria 200 – mocowanie wewn´trzne.
Urzàdzenia te umo˝liwiajà obróbk´ czo∏a rury w bardzo szerokim zakresie
Êrednic. Przy zamocowaniu maszyny serii 200 musimy dysponowaç dost´pem do otwartego czo∏a rury. Urzàdzenie wyposa˝one jest w trzpieƒ z rozsuwanymi szcz´kami, który po wsuni´ciu do wn´trza rury mocuje maszyn´
w sposób rozpr´˝ny. Szcz´ki wyposa˝one sà w wymienne nak∏adki dopasowujàce zakres mocowania do wewn´trznej
Êrednicy rury. Maszyny serii 200 sà najbardziej uniwersalnymi maszynami tego typu, co
sprawia, ˝e sà one najpowszechniej stosowane w przemyÊle
Seria 300 – mocowanie zewn´trzne.
Przy zamocowaniu maszyny serii 300 równie˝
musimy dysponowaç dost´pem do otwartego czo∏a rury, natomiast rura mocowana jest
w specjalnych tulejach zaciskowych Obróbce
podlega czo∏o rury. Wymiana tulei jest konieczna wraz z ka˝dà zmianà Êrednicy zewn´trznej obrabianego elementu. Urzàdzenia
tego typu sà szczególnie popularne w przemyÊle precyzyjnym jako maszyny przygotowujàce koƒce rury do automatycznego spawania orbitalnego.
Seria 500 – mocowanie zewn´trzne.
Przy zamocowaniu maszyny serii 500 rura jest
przek∏adana przez pierÊcieƒ roboczy i moco-

wana od zewnàtrz w specjalnych tulejach zaciskowych tzw. koletach. Obróbka polega na ci´ciu rury w dowolnym
jej miejscu. Wymiana kolet jest konieczna wraz z ka˝dà zmianà Êrednicy ci´tej rury. Maszyny tego typu sà szczególnie popularne w przemyÊle precyzyjnym, chemicznym, spo˝ywczym, farmaceutycznym itp. jako urzàdzenia tnàce i przygotowujàce koƒce rury do automatycznego spawania orbitalnego.
Seria 600 – mocowanie zewn´trzne.
PierÊcieƒ jezdny maszyny serii 600 jest dzielony, co umo˝liwia za∏o˝enie go na rur´ w dowolnym miejscu i zamocowanie za pomocà specjalnych Êrub zaciskowych. Obróbka polega na ci´ciu i/lub ukosowaniu rury w dowolnym
jej miejscu. Maszyny tego typu sà szczególnie popularne w przemyÊle instalacyjnym, na rurociàgach i serwisach
oraz przy budowie instalacji rurowych.
Maszyny serii CC
Sà przenoÊnymi, profesjonalnymi maszynami gwarantujàcymi bardzo dok∏adne, prostopad∏e do osi przecinanie
rur. Umo˝liwiajà ci´cie rur w zakresie Êrednic od ∅5mm do ∅620mm i gruboÊci Êcianki do 15mm. Stopieƒ zautomatyzowania pracy tymi maszynami zale˝ny jest od wyboru osprz´tu dodatkowego. U˝ytkownik decyduje równie˝
o sposobie zasilania urzàdzenia. Narz´dziem skrawajàcym jest pi∏ka tarczowa przemieszczajàca si´ dooko∏a ci´tej rury. Maszyny te nadajà si´ doskonale mi´dzy innymi do przygotowywania rur do automatycznego spawania
orbitalnego. Ze wzgl´du na niewielkà mas´ i zwartà konstrukcj´ dajà si´ ∏atwo przenosiç – najmniejsze modele
mieszczà si´ w walizce. Przy zastosowaniu frezów kszta∏towych mo˝na wykonywaç równie˝ skosy spawalnicze.
We wszystkich maszynach zarys powierzchni po obróbce wynika z odpowiednio dobranej geometrii no˝y lub pi∏ek.
Opis mo˝liwoÊci i zastosowaƒ przedstawiony powy˝ej jest jedynie ogólnà informacjà. Oprócz wymienionych w∏aÊciwoÊci maszyny mogà byç dostosowane do oczekiwaƒ i wymogów klienta. Na ˝yczenie mo˝ecie Paƒstwo
otrzymaç szersze materia∏y dotyczàce wybranych modeli.
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