
PRE 10 PB je vyskovýkonný prenosný ukosovací stroj určený na mechanické opracovanie potrubia.
Samocentrovacie rozšíriteľné tŕne poskytujú možnosť rýchleho a správneho upnutia a  nastavenia vzhľadom k osi 
potrubia pred vykonaním obrábacích operácií.
PRO 10 PB môže vykonávať  vonkajšie a vnútorné ukosovanie, zarovnanie čela trubiek , zahlbovanie a ukosovanie v 
tvare J. Všetky tieto predzvarové operácie sú vykonávané rýchlo a jednoducho. 
V súlade s preferenciami  užívateľa  a v závislosti od miestnych podmienok, ukosovačka PRO 10 PB môže pracovať 
buď s kvalitným a výkonným pneumatickým motorom alebo kvalitným  elektromotorom s vysokým krútiacim momentom.

Maximálna hrúbka 
steny  15 mm

Ukosovanie  vonk. Ø 
potrubia

Ukosovanie  vnút. Ø 
potrubia

Zarovnanie čela 
potrubia

Ukosovanie v tvare J 
(opcia )

vnút. Ø   84-269 mm
38-84 mm (opcia)
alebo 270-349 mm 

(opcia)

PRO 10 PB Prenosná ukosovačka trubiek PRO 10 PB 



Prehľad možností aplikácie PRO 10 PB

Široká škála príslušenstva umožňuje použiť zariadenie na rôzličné aplikácie, vrátane 
zarovnania prírub a ukosovania oválnych rúr. PRE 10 PB môže byť vybavený voliteľným 

príslušenstvom ( opcia) podľa potrieb a preferencií zákazníka.



Technická  špecifikácia PRO 10 PB  s elektrickým motorom PRO 10 PB  s pneumatickým motorom

Elektrický motor 1.8 kW -

Napájanie 110-120V/50-60Hz alebo 
220-240V/50-60Hz -

Otáčky (nominálne)
prevod 1   12 až 29 ot./min. -
prevod 2   41 až  96 ot./min -

Pneumatický pohon - 1800 W
Tlak stlačeného vzduchu - 0,6 MPa
Spotreba stlačeného vzduchu - 1750 l/min
Otáčky (na voľno) - 17 rpm
Otáčky (nominálne) - 9 rpm
Min.vnút. Ø 84mm (3.31”); 38mm - opcia 84mm (3.31”); 38mm - opcia

Max. vnút. Ø 269mm (10.59″);
349mm (13.74”) - opcia

269mm (10.59″);
349mm (13.74”) - opcia

Max.vonk. Ø 273mm (10.75″);
355mm (13.98”) - opcia

273mm (10.75″);
355mm (13.98”) - opcia

Max. hrúbka steny 15mm (0.59”) 15mm (0.59″)

Hmotnosť (vrátane motora) 35.9 kg (79 lbs) 33 kg (73 lbs)

Rozmery

Štandardne dodávaná výbava:
• PRO 10 PB (bez motora, bez nožov)

• Kovový kufor

• Štandardný samocentrovací rozšíriteľný strmeň  pre 

rúry s vnútorným Ø 84   269mm (3.31   10.59”)

• Čeľustné nástavce (1,2,3,4,5,6) a adaptér   3 sady

• Sada kľúčov

• Nádoba chladiacej kvapaliny

• Návod na obsluhu

Kód výrobku: UKS-0200-10-00-01-1

PRO 10 PB s elektrickým motorom PRO 10 PB s pneumatickým motorom



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OPCIA )

30°Nôž na ukosovanie, 
Výška 37mm [B30/37] 
Kód výrobku: NOZ-000019 

30° Nôž na ukosovanie, 
Výška 44mm [B30/44] 
Kód výrobku: NOZ-000018

37.5° Nôž na ukosovanie, 
Výška 44mm [B375/44] 
Kód výrobku: NOZ-000020 

37.5° Nôž na ukosovanie, 
Výška 54mm [B375/54]
Kód výrobku: NOZ-000015

45° Nôž na ukosovanie, 
Výška 54mm [B45/54]
Kód výrobku: NOZ-000021

30° Nôž na vnút. ukosovanie, 
Výška 44mm [IB30/44]
Kód výrobku: NOZ-000023

30° Nôž na vnút. ukosovanie, 
Výška 54mm [IB30/54]
Kód výrobku: NOZ-000025

37.5° Nôž na vnút. ukosovanie, 
Výška 54mm [IB375/54]
Kód výrobku: NOZ-000024

45° Nôž na vnút. ukosovanie, 
Výška 54mm [IB45/54]
Kód výrobku: NOZ-000026

Elektrický motor 230V
Kód výrobku: SLN-000094

Electrický motor 115V US zástrčka
Kód výrobku: SLN-000102

Electrický motor 115V UK zástrčka
Kód výrobku: SLN-000120

Spojovacia sada pre elektrický motor
Kód výrobku: ZST-0200-12-01-00-0 

Pneumatický motor
Kód výrobku: ZSP-0200-03-00-00-0



Rozširujúca sada pre rúry s vonk. Ø do 355mm (14”) 
vrátane  3 oceľových držiakov nožov a čeľustí  7, 8, 
9, 10, 11 Odporúčané pre rúry s hrúbkou steny nad 
7mm (0.26”)
Kód výrobku: ZST-0200-13-00-00-2

Sada malého samocentrovacieho 
rozšíriteľného strmeňa vrátane čeľustných 
nástavcov  I,II, III, IV pre rúry s vnút. Ø 38 – 
86mm (1.5 to 3.39”)
Kód výrobku: ZSP-0200-05-00-00-2

Nôž na rovnanie, 
Výška 30mm [F0/30]
Kód výrobku: NOZ-000017

Ponuka výroby nožov podľa požiadaviek zákazníka je k dispozícii na 
vyžiadanie.Nože môžu byť povlakované pre zvýšenie ich životnosti.

15° Nôž na vnút. kalibráciu, 
Výška 55mm [IC15/55]
Kód výrobku: NOZ-000001

15° Nôž na ukosovanie v tvare J, 
Výška 50mm, Radius 2mm [J15/50/R2]
Kód výrobku: NOZ-000022

20° Nôž na ukosovanie v tvare J, 
Výška 50mm, Radius 8mm [J20/50/R8]
Kód výrobku: NOZ-000016

Nástavec na oválne rúry vrátane veľkého strmeňa pre rúry s vnút. Ø126 – 296mm (5 to 11-5/8”)
Kód výrobku: PRK-0463-00-00-00-1

Priemer príruby 90–508 mm (3.54–20″)

Automatický posuv v 
rozsahu 180.5 mm (7.11″)

Priemer rotujúcich častí 569.4 mm (22.42″)

Vnútorný priemer rúr

84–269mm (3.31–10.59’’) pri použití  
standardného rozširujúceho strmeňa
219–376 mm (8.62–13.74’’)  pri použití veľkého 
rozširujúceho strmeňa

Posuv za otáčku 0.33 mm (0.013’’, s jedným posúvacím nárazníkom)
0.66 mm (0.026’’, s dvoma posúvacími nárazníkmi)

Tilbehør til avretting av flenser
Kód výrobku: PRK-0447-00-00-00-2

Sada úpravy vzduchu
Kód výrobku: 
ZST-000021

Veľký samocentrovací rozšíriteľný strmeň 
pre rúry s vnút. Ø 126 – 296mm (5 to 11.65”) 
so štandardnými čeľust. nástavcami, a rúry  
s vnút. Ø 219 – 376mm (8.62 to 14.80”) s 
voliteľnou (opcia ) rozširiteľnou sadou
Kód výrobku: TRZ-0200-50-00-00-0

Skjær til flensavretting
P.kode: PLY-000210
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