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Úkosovací systémy PIPE - LINE
Celkov! pracovní rozsah Ø 16 - 330 mm (0,6” - 12.99”)

Galerie na str. 56 - 57

Úkosovací systém pro úkosování trubek 
s!vnit"ním upnutím kolmo na osu trubky.

V!konn! motor.
Mo"nost v pneumatické
nebo elektrické verzi

Koncentrické vnit#ní 
upnutí stroje

Nástrojová deska
s mo"ností provád$t
více operací v jednom kroku

Ovládací r%"ice úb$ru

Obj. &. viz. tabulka  
na následující stran$

P!edvedení zdarma
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P!íslu"enství: Obj. #.
!ezné nástroje viz. tabulka strana 52 - 53
Pneumatick" set (jednotka pro fi ltraci, p#imazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m 
v$. p#íslu%n"ch pneumatick"ch spojek, olej)

27221

Lehké, p!enosné úkosovací systémy s motorem kolmo k ose obráb$né trubky jsou nejprodávan$j"í verzí úkosova#ek NKO 
Machines !ady Pipe – Line. Poloha motoru m%&e b't zásadní v'hodou ve specifi cky stísn$n'ch podmínkách. Stroje této !ady 
jsou schopné provád$t n$kolik operací sou#asn$. To znamená zásadní úsporu #asu obráb$ní.

■ Robustní p#enosné úkosova$ky trubek s celkov"m rozsahem Ø16 – 330 mm (0,62” – 12,99”).  
■ Stroje jsou konstruovány pro zarovnání $ela, vytvo#ení úkosu a vnit#ní kalibraci pr&m'r& trubek.
 Úhel a tvar úkosu je voliteln".
■ Stroj je po nastavení schopen rychle a opakovan' p#ipravovat konce trubek pro sva#ování .
■ Pou(itelné na v%echny obrobitelné kovy v$etn' nerezov"ch ocelí.
■ Koncentrické vnit#ní upnutí je zárukou dokonalého zaji%t'ní a vyst#ed'ní stroje.
■ Mo(nost zvolit elektrick" nebo pneumatick" pohon.

Elektrické verze stroj%:
Stroj je osazen vysokov"konn"m elektromotorem v kovovém %asi se zv"%enou odolností.
Nap'tí                  230V/50Hz.
V"kon motoru    0,5 – 2,5 kW (dle typu)

Pneumatické verze stroj%:
Tyto pohony jsou zvlá%) vhodné do v"bu%n"ch prostor.
Pracovní tlak                                 6 – 15 bar
Po(adovan" pr&tok vzduchu       650 – 1200 L/min
(p#ívod vzduchu musí b"t vybaven filtra$ní a p#imazávací jednotkou)

ISY-28TX TCM-28TX Ø 12,5 - 28 mm
Ø 0.49” - 1.10”

* 4 mm 58 ot / min. 9 kg / 7 kg 25 mm

ISY-80TN TCM-80TN Ø 26 - 79 mm
Ø 1.02” - 3.11”

* 15 mm 55 ot / min. 11 kg / 9 kg 25 mm

ISY-90T TCM-90T Ø 36 - 90 mm
Ø 1.42” - 3.54”

* 15 mm 55 ot / min. 11 kg / 9 kg 25 mm

SDC-120T TCM-120T Ø 45 - 105 mm
Ø 1.77” - 4.13”

* 20 mm 42 ot / min. 22 kg / 21 kg 25 mm

SDC-150TN TCM-150TN Ø 60 - 170 mm
Ø 2.36” - 6.69”

* 20 mm 34 ot / min. 27 kg / 26 kg 25 mm

SDC-350T TCM-350T Ø 150 - 330 mm
Ø 5.90” - 12.99”

* 20 mm 16 ot / min. 50 kg / 48 kg 25 mm

mm
Ø od

Ø do

Elektrick! 
pohon

Pneumatick!
pohon

Pracovní
rozsah

Tlou"#ka
st$ny

Otá%ky / min Pracovní
zdvih

Váha
elektro / pneu

V cen$ obsa&eno:
Úkosovací systém
Ná#adí pro obsluhu
Set standardních nástroj&
Transportní obal

Nabízené verze stroj%:

Obj. $. 27221
(pouze pro pneumatické modely)

!ezné nástroje 
viz.strana 48 - 50

Reference po celé !R a SR 


