
PRO 5 PB je praktický, prenosný ukosovací stroj vhodný na frézovanie hrán rúr z uhlíkových a antiorových ocelí, zliatin 
hliníka, zliatin medi - niklu. Na efektívnu prácu s ukosovačkou postačuje iba jeden pracovník. Samocentrovacie rozšíriteľné 
stmene poskytujú možnosť rýchleho a správneho nastavenia vzhľadom k osi rúry pred vykonaním obrábacích operácií.

V závislosti od použitých pracovných nástrojov PRO 5 PB môže vykonávať vonkajšie a vnútorné ukosovanie, ukosovanie 
v tvare J, vnútornú kalibráciu a zarovnanie čela trubiek s vnútorným priemerom  počnúc od 32 mm (1,26″) končiac trúb-
kami s vonkajším priemerom  114 mm (4,49″), alebo až do 140 mm (5.51″) - ako voliteľná možnosť. Všetky tieto predz-
varové operácie sú vykonávané rýchlo a jednoducho. Na nástrojový disk je možné upnúť až tri nástrojové nože, ktoré 
môžu pracovať súčasne.

V súlade s preferenciami  užívateľa  a v závislosti od miestnych podmienok, ukosovačka PRO 5 PB môže pracovať buď 
s kvalitným a výkonným pneumatickým motorom alebo kvalitným  elektromotorom s vysokým krútiacim momentom. Malý 
nástrojový disk a račňový kľúč  ( voliteľná výbava )  dovoľujú opracovať trubky aj v ťažko dostupných miestach a v mies-
tach s obmedzeným priestorom. 

Maximálna hrúbka steny 
12mm (0.47″)

do vonkajšieho priemeru 
114mm (4.49″)

Ukosovanie trubiek s vonkajším 
priemerom  do 114mm (4.49″)
alebo až do 140mm (5.51″) / 

voliteľná výbava /

Zarovnanie čela trubiekUkosovanie trubiek s vnútorným 
 priemerom  32-107mm  

(1.26 - 4.21″) 107-133mm  
(4.21 - 5.24″) 

/voliteľná výbava/

Ukosovanie v tvare J

PRO 5  PB  



Technická  špecifikácia PRO 5 PB s elektrickým motorom PRO 5 PB s pneumatickým motorom
Elektrický motor 1.100 W -
Napájanie 110-120V/50-60Hz or 220-240V/50-60Hz -

Otáčky (nominálne)
prevod 1   od 0 do 90 ot./min. -

prevod 2   od 0 do 300 ot./min. -
Pneumatisk motor - 800 W 
Tlak stlačeného vzduchu - 0,6 MPa (87 PSI)
Spotreba stlačeného vzduchu - 1600 l/min (49.4 CFM)
Otáčky (nominálne) - 90 rpm

Priemer trubiek 32 mm ID til 114 mm UD (1.26 4.49″) od 32 mm ( vnút.priemer ) do 114 
mm (vonk.priemer ) (1.26 4.49″)

Maximálna 
hrúbka steny 
trubky pre  
vonkajší 
priemer

do 114 mm 12 mm (0.47″) 12 mm (0.47″)
114–124 mm* 10 mm (0.39″) 10 mm (0.39″)
124–132 mm* 8 mm (0.31″) 8 mm (0.31″)
132–140 mm* 6 mm (0.24″) 6 mm (0.24″)

Hmotnosť (vrátane motora) 11 kg (24 lbs) 10 kg (22 lbs)

PRO 5 PB s elektrickým motorom PRO 5 PB s pneumatickým motorom

Štandardne dodávaná výbava:
• PRO 5 PB (bez motora, bez nožov)

• Kovový kufor

• · Štandardný samocentrovací rozšíriteľný strmeň  pre 
trubky s vnútorným Ø 32 - 107mm (1.26 - 4.21″) 

• 118mm nástrojový disk

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

• Sada kľúčov

• Nádoba chladiacej kvapaliny

• Návod na obsluhu

Kód výrobku: UKS-0472-10-00-00-0

* Platí s voliteľným 140mm nástrojovým diskom.

Rozmery



Elektrický motor 230V bez spojovacej sady

Kód výrobku: ZST-0472-16-00-00-0

Spojovacia sada pre elektrický motor

Kód výrobku ZST-0472-11-00-00-1

Pneumatický motor

Kód výrobku: 

NPD-0472-03-00-00-0

Račňový kľúč

Kód výrobku KLC-000045

75 mm nástrojový disk

Kód výrobku

TRC-0472-12-00-00-0

Rozširujúca sada pre vonk. Ø trubiek do 140mm 
(5.51”) vrátane 140 mm nástr. disku a čeľustných 
nástavcov (7, 8, 9)   3 sady

Kód výrobku ZST-0472-15-00-00-0

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Minimálna vzdialenosť 
medzi trubkami je 75mm 
(2.95”)

Sada úpravy 
vzduchu

Kód výrobku 

ZST-000021

Elektrický motor 230V bez spojovacej sady

Kód výrobku SLN-000176 



NOZ-000052
IC15-40 
15° nôž na vnútornú kalibráciu

NOZ-000053
IC15-40 
15°nôž na vnútornú kalibráciu 
(pre priemery nad 56 mm)

NOZ-000058
J10-R6 
10° J-nôž na ukosovanie*

NOZ-000057
J15-R2 
15° J-nôž na ukosovanie*

NOZ-000059
J20-R8 
20° J-nôž na ukosovanie*

NOZ-000032
B30
30° nôž na ukosovanie*

NOZ-000033
B30d
30° nôž na ukosovanie**

NOZ-000036
B375
37.5° nôž na ukosovanie*

NOZ-000037
B375d
37.5° nôž na ukosovanie**

NOZ-000040
B45
45° nôž na ukosovanie*

NOZ-000041
B45d
45° nôž na ukosovanie**

* pre priemery nad 56 mm, ak pracujete s nožom 0 ° na rovnanie čela

**pre priemery pod 83 mm, ak pracujete s nožom 0 ° na rovnanie čela

Široký sortiment nožov pre rôzne 
aplikácie.

Obrábanie antikorovej ocele je možné 
s pomocou špeciálnych nástrojových 
nožov

Rezná emulzia  0.5 kg (1.1 lbs)

Kód výrobku OLJ-000004

Široký sortiment nožov pre rôzne 
aplikácie.

NOZ-000031
F0-30 
0° nôž na rovnanie

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu
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