APLIKACE
Pro uchycení, rotaci a naklápění potrubních částí s kruhovým
profilem při manuálním nebo automatickém svařování,
především v potrubním odvětví (předvýroba a sestavení na
místě, stejně tak i ve výrobních prostorách). Kromě vysoké
produktivity (ovládání jednotlivcem, kontinuální svary), tento
stroj taktéž nabízí zvýšení kvality - žádné přerušované svary
(minimalizace výskytu vad) a možnost svařování prakticky
výlučně v PA poloze.

POPIS
Elektrické ovládání stejně tak jako naklápění jsou umístěny
uvnitř rámu. Naklápění je zajištěno manuálně (U 150 a U 500)
nebo motoricky (U 1000, volitelné pro U 500) a úhly naklápění
jsou až do 135°. Naklápěcí sekce se skládá z pohonu a
válečkového boxu, fixačního sloupu, úchytného ramene a
přítlačného válce. Tento stroj je také dostupný ve verzi bez
naklápění (U 150H, U 500H, U 1000H). Obecně, pohony a
elektrické ovládání jsou ukryty v rámu nebo kontrolním
panelu.

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ
Rychlost otáčení a směr se nastavují pomocí nožního pedálu
dálkového ovládání. Další volby pro ovládání:
a) Separátní nohou ovládaná jednotka (viz obrázek U 500).
Zapínání a vypínání a směr rotace se ovládají nožním
vypínačem, rychlost rotace se nastavuje nožním rolerem.
b) Zapínání, vypínání a směr rotace jsou ovládány na
svařovací helmě nebo štítu. Rychlost rotace se nastavuje na
stroji.
c) Směr a rychlost otáčení se nastavují na dálkovém ručním
ovládání.

U ŘADA
PIPE ROTATORS WITH CLAMPING ROLLER SYSTEM

U 150 / U 150 H
PIPE ROTATOR WITH CLAMPING ROLLER SYSTEM

TECHNICKÁ DATA - U 150

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rychlost otáčení: plynule nastavitelná v rozsahu 0–130 cm/min
Rozsah upínání: 20 – 200 mm pro trubky i příruby, po
demontáži upínacího sloupu je možno polohovat trubky do
průměru 300 mm (v horizontální poloze)
Max.kroutící moment (osa sklápění):
15 m.kg
Max.zatížení (horizontálně):
300 kg
Max.zatížení (vertikálně):
150 kg
Kroutící moment poháněcích kladek:
5 m.kg
Napájení: 230V, 1f, 500 VA

151 základový podvozek čtyřkolový
152 válečková podpěra pro delší trubky, výškově stavitelná
152a sada gumových válečků pro volné lože
154 upínací deska průměr 300 mm (použití rotátoru jako otočný
stůl)
155 držák pro hořák pro kyslík.řezání a úkosování a automatické
svařování obvodových svarů, volitelně vybavený křížovým
suportem
156 fixační a přítlačné zařízení pro svařování trubkových ohybů a
trubek s koleny, pro trubkové ohyby do 100 mm (pouze
společně se 154)
157 sada svorek 4, 5, 6 a 8 palců pro přesné upnutí při řezání
157a stejná sada jako 157, ale pro nerezový materiál
158 sada gumových válečků pro nerezové materiály, neželezné
kovy a plasty
158a sada gumových válečků pro segmentová kolena
159 sada válečků z nerezové oceli pro nerezové trubky a příruby

U 500 / U 500 H
PIPE ROTATOR WITH CLAMPING ROLLER SYSTEM

TECHNICKÁ DATA - U 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rychlost otáčení: plynule nastavitelná v rozsahu 0–130 cm/min
Rozsah upínání: 20 – 400 mm pro trubky i příruby, po
demontáži upínacího sloupu je možno polohovat trubky do
průměru 25 - 1000 mm (v horizontální poloze)
Max.kroutící moment (osa sklápění):
75 m.kg
Max.zatížení (horizontálně):
1000 kg
Max.zatížení (vertikálně):
500 kg
Kroutící moment poháněcích kladek:
20 m.kg
Napájení: 230V, 1f, 750 VA

502 válečková podpěra pro delší trubky, výškově stavitelná
502a sada gumových válečků pro volné lože
504 upínací deska průměr 500 mm (použití rotátoru jako
otočný stůl)
505 držák pro hořák pro kyslík.řezání a úkosování a
automatické svařování obvodových svarů, volitelně
vybavený křížovým suportem
506 fixační a přítlačné zařízení pro svařování trubkových
ohybů a trubek s koleny, upínací rozsah 80 - 200 mm
(pouze společně s 504)
507 sada svorek 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 palců pro přesné
upnutí při řezání
507a stejná sada jako 507, ale pro nerezový materiál
508 sada gumových válečků pro nerezové materiály,
neželezné kovy a plasty
508a sada gumových válečků pro segmentová kolena
509 sada válečků z nerezové oceli pro nerezové trubky a
příruby

U 1000 / U 1000 H
PIPE ROTATOR WITH CLAMPING ROLLER SYSTEM

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1002 válečková podpěra pro delší trubky, výškově stavitelná
1002a sada gumových válečků pro volné lože
1004 upínací deska 700 x 700 mm (použití rotátoru jako
otočný stůl)
1005 držák pro hořák pro kyslík.řezání a úkosování a
automatické svařování obvodových svarů, volitelně
vybavený křížovým suportem
1007 sada svorek 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 a
32 palců pro přesné upnutí při řezání
1007a stejná sada jako 507, ale pro nerezový materiál
1008 sada gumových válečků pro nerezové materiály,
neželezné kovy a plasty
1008a sada gumových válečků pro segmentová kolena
U1000 vybavené hlavou pro SAW svařování

TECHNICKÁ DATA - U 1000
Rychlost otáčení: plynule nastavitelná v rozsahu 0–130 cm/min
Rozsah upínání: 20 – 800 mm pro trubky i příruby, po
demontáži upínacího sloupu je možno polohovat trubky do
průměru 30 - 2000 mm (v horizontální poloze)
Max.kroutící moment (osa sklápění):
350 m.kg
Max.zatížení (horizontálně):
2000 kg
Max.zatížení (vertikálně):
1000 kg
Kroutící moment poháněcích kladek:
100 m.kg
Napájení: 400V, 3f, 2500 VA

ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ
Naklápění je v obou směrech ovládáno reverzním přepínačem
na čelním panelu stroje. Směr a rychlost rotace jsou ovládány
pomocí panelu ručního dálkového ovládání. Nožní pedál
dálkového ovládání – na vyžádání.

1009 sada válečků z nerezové oceli pro nerezové trubky a
příruby
1010 zařízení pro broušení svarových úkosů (pouze s 1007),
zahrnuje vodící pouzdro, nastavitelné pro více úhlů a
úhlovou brusku

UPÍNÁNÍ A OTÁČENÍ SEGMENTOVÝCH SVAŘOVANÝCH TRUBKOVÝCH KOLEN

Pro centrální upínání a rotaci segmentových kolen byla
vyvinuta pogumovaná kola pro každý ze 3 různých strojů
U 150, U 500 a U 1000. Tato kola mají větší průměry než
ta, kterými jsou stroje běžně vybaveny (čísla 158, 508,
1008). Mohou být nastavena axiálně a mohou být půlena
pro velmi malé segmenty. Toto příslušenství má navíc
rozšíření k upínací kladce pro uchycení větších koleček.
Stroje, které byly již dodány jsou také kompatibilní s tímto
rozšířením.

Upnutí a rotace tenkostěnných segmentových kolen

Upínací zařízení pro centrování součástí o stejném vnějším průměru

Upnutí a rotace segmentových kolen v průběhu rotačního
svařování za použití pogumovaných kladek č. 508 a u
modelu U 500 H verze B s oddělenou nožně ovládanou
jednotkou.

TRUBKOVÁ POLOHOVADLA S PŘÍTLAČNÝM VÁLEČKOVÝM SYSTÉMEM

Tento systém může být použit při uchycení a rotaci trubek kruhových průměrů, speciálně při svařování.
Tyto stroje mají zásadní výhody oproti tradičním zařízením:
• Mohou být použity pro trubky s koleny, T-kusy či dalšími komponenty.
• Je možno uchytit širokou škálu trubek. Nekonečně variabilní rychlost otáčení není ovlivněna průměrem potrubí díky separátní
pohonné jednotce.
• Rychlé, precizní centrování a uchycení bez sklíčidla, upínky atd.
• Flexibilní manipulace s trubkami - trubka může být uchycena v jejím středu. Momenty náklonu a podpěry jsou ve
většině případů irelevantní.
• Je možno vycentrovat dvě trubky se stejným vnějším průměrem.
• Jsou možné různé varianty - např. uchycení a vedení hlavní hřídele.
Standardní modely:

Modely U...H nemají sklápěcí mechanismus, jinak mají totožné parametry jako modely řady U.

Příklady některých aplikací

uchycení a rotace
trubek s koleny

centrování, uchycení a rotace kusů
se stejným vnějším průměrem,
trubky mohou být svařeny přímo v
uchycení, svarový spoj probíhá v
drážce mezi kladkami

Poznámka
Popisy, technická data a příslušenství jsou u modelů U i modelů U...H shodné. Větší modely strojů - NA DOTAZ.

uchycení a rotace desky - konverze
na otočný svařovací stůl

uchycení a rotace příruby s
kolenem

Rozměrové údaje jsou pouze orientační.

