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ŘEZÁNÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK

B-500 Mobilní úkosovač trubek
B-500 mobilní úkosovač trubek vytváří vysoce kvalitní úkosy během 45 sekund* bez jiskření 
či plamenů. Kompaktní provedení s rychlým připevněním na trubku o průměru 4" (100 mm) 
a větší a maximální tloušťkou stěny 1/2" (12,7 mm) a vytvoří konzistentní úkosy v jednom 
kroku.

*Čas měřený u 10" ocelové roury třídy 40.

EFEKTIVITA
• Rychlé sestavení a provoz. Nastaví se a provede úkos na 12" (300 mm) rouře třídy 40  

za méně než 2 minuty.

• Roura je ihned po vytvoření úkosu chladná na dotek a připravena k okamžité manipulaci 
a svařování.

• Snadno se používá bez ohledu na úroveň náročnosti; LED kontrolky rychlosti monitorují 
optimální výkon.

• Méně čištění bez žádného abrazivního prachu a větších třísek na menším třískovém poli.

KONZISTENCE
• Povrchová úprava jako při obrábění díky současné práci 6 nožů.

• Přesný úhel úkosu po celém obvodu roury umožňuje ukosování v jednom kroku.

• Volba ze 3 úkosovacích úhlů (37,5°, 30°, 45°), které odpovídají všem potřebám při 
svařování.

• Nastavitelná šířka záběru od 0" do 3/16" (4,8 mm), která splňuje požadavky svářečů.

BEZPEČNOST
• Žádná šance ztráty kontroly nad procesem.

• Patentovaný upínací systém zajistí pevné připojení stroje na rouře.

• Bez jiskření a plamenů.

Specifikace
• Kapacita – 31/2" (100 mm) trubky a větší, ploché plechy; ocel a nerez.

• Tloušťka stěny trubky / tloušťka plechu – min. 4,8 mm (0,188")/max. 12,7 mm (0,50").

• Úkosovací úhly – 37,5°, 30° a 45°.

• Úkosovací hlava – vhodná pro ocel a nerez.**

• Šířka záběru – 0" - 3/16" (4,8 mm) ve zvyšujících se krocích po přibližně 1/32" (0,8 mm).

• Typ motoru – 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzální.

• Provozní otáčky – 950 ot/min (bez zátěže).

• Hmotnost – 24 kg.

• Rozměry – 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V).

• Standardní sada – úkosovačka, ruční klika, úkosovací hlava 37,5° 30°, 45°, 6-4 hranné 
řezné nože, momentový klíč, šrouby.

**Rozsah použití, materiál, průměr trubky, tloušťka stěny, povlak, obslužné funkce a pod. jsou všechno klíčové 
faktory, které určují životnost řezných nožů. Úkosovací hlava a řezné nože jsou optimalizované pro standardní 
bezešvé ocelové roury A53; u ostatních materiálů lze očekávat sníženou životnost nožů.

Úkosování trubek
Novinka

Katalogové 
č.

Modelové 
č. Popis

Hmotnost

lb. kg

55098 B-500 Mobilní úkosovačka s/30° úkosovací hlavou, 230 V 24
49303 B-500 Mobilní úkosovačka s/37,5° úkosovací hlavou, 230 V 24
55093 B-500 Mobilní úkosovačka s/45° úkosovací hlavou, 230 V 24
56823 B-500 Mobilní úkosovačka s/30° úkosovací hlavou, 115 V 24
53543 B-500 Mobilní úkosovačka s/37,5° úkosovací hlavou, 115 V
56828 B-500 Mobilní úkosovačka s/45° úkosovací hlavou, 115 V
48858 – 30° úkosovací hlava s/6 nožů, 1 mazací tuk, 8 šroubů 1,1
48863 – 37,5° úkosovací hlava s/6 nožů, 1 mazací tuk, 8 šroubů 1,1
48868 – 45° úkosovací hlava s/6 nožů, 1 mazací tuk, 8 šroubů 1,1
48873 – Balení 6 nožů, 1 mazací tuk, 2 šrouby, pouzdro 0,09
55023 TBM-36 Fixační přípravek (adaptér pro upevnění úkosovače) 15

TBM-36 fixační přípravek


