HRDLOVAČKA - zařízení na roztahování hrdel trubek
lehká a kompaktní • jednoduchá manipulace díky šestisegmentové konstrukci • příznivá cena
Šestisegmentová hydraulická hrdlovačka s odměřováním roztahovaných průměrů
je určena pro nerezovou ocel do tl. 1mm nebo pro uhlíkatou ocel do tl. 2mm. Pro
plnohodnotné využití hrdlovačky je nutno vybrat vhodnou sadu příslušenství.
Model: 60 001
Maximální roztažnost čelistí na jeden zátah: 28mm
Rozsah roztahovaných průměrů: 78-225mm / 78-325mm*
Výška roztahovaných hrdel: 60mm / 80mm*
Rozměry hrdlovačky (v x š x h): 440x310x330mm
Hmotnost: cca 25kg
*podle zvolené sady příslušenství
Cena samostatné hrdlovačky: 16 308,- Kč bez DPH (19 732,70 Kč vč. DPH)
Popis funkce
Po zvolení vhodné skladby distančních segmentů, které se sestaví podle průměru
trubky, se do roztažných čelistí hydraulickým zvedákem vysouvá klín a tím dochází
k roztažení trubky. Roztahovaný průměr je možné orientačně odečítat na stupnici.
Po dosažení požadovaného průměru se povolením pojistného ventilu uvolní tlak v
hydraulice a tím i sevření klínu. Tlakem na rukojeti se klín opět zasune.
K hrdlovačce jsou dodávány sady příslušenství pro různé délky hrdel a různé
rozsahy průměrů. Samostatně jsou rovněž dodávány náhradní šestisegmentové
distanční prvky pro jednotlivé průměry.
Přednosti hrdlovačky
Mezi hlavní přednosti hrdlovačky patří její snadná přenositelnost. Bez problému ji
naložíte do auta a můžete ji tak mít kdekoliv sebou a jste připraveni na okamžité
řešení případných problémů se zapojením spotřebiče nebo komínu na kouřovod.
Pro provoz zařízení není potřeba elektrická energie.
Sady příslušenství
Sady příslušenství obsahují šestisegmentové polyamidové distanční prvky
a další potřebné příslušenství. Vše je přehledně uloženo v plastovém kufříku.
Sady příslušenství
Výška distančních prvků (roztahovaných hrdel)

60-200

80-200

60-300

80-300

60mm

80mm

60mm

80mm

Rozsah roztahovaných průměrů

78-225mm

Rozměry distančních prvků
(vnitřní/vnější průměr sesazených segmentů)

Další obsah sady příslušenství

6 průměrů:
1. 80/100mm
2. 100/120mm
3. 120/140mm

78-325mm

4. 140/160mm
5. 160/180mm
6. 180/200mm

10 průměrů:
1. 80/100mm
6. 180/200mm
2. 100/120mm 7. 200/225mm
3. 120/140mm 8. 225/250mm
4. 140/160mm 9. 250/275mm
5. 160/180mm 10. 275/300mm

1x odměřování průměru roztažení, 1x imbusové klíče č.5 a č.6
1x silikonový sprej s příměsí teflonu, 1x přenosný kufřík

Cena (Kč bez DPH)

5 565,-

6 360,-

10 500,-

12 455,-

Cena (Kč včetně DPH)

6 734,-

7 696,-

12 705,-

15 071
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