Ohýbací technika
Ruční hydraulické ohýbačky
ROBULL typ E / ROBULL MSR typ E
Pro precizní ruční hydraulické ohýbání za studena až do 90°

Profil produktu

3

VYUŽITÍ

PŘEDNOSTI

Všestranně využitelná, mobilní hydraulická ohýbačka pro použití
na staveništi při sanitárních, topenářských a plynových instalacích,
pro konstrkukci kotlů a přístrojů i v pro průmysl.
Vhodná i pro vyrovnávání trubek.
ROBULL typ E:

n

K přesnému ohýbání trubek až do 90° z materiálů:
Nelegovaná ocel pro svařování a závitování Ø 3/8 - 2”
ROBULL MSR typ E:
K přesnému ohýbání vícevrstvých trubek (MSR)
až do 90° Ø 40 -50 - 63 mm

Precizní ohýbání díky úhloměru na protidržácích
(Není u ROBULL MSR typ E)
n Méně svarů
n Odpadá nahřívání trubek
n Nejsou potřebné žádné další ohýbané tvarové díly
n Pracuje efektivně díky 150 kN výkonu pístu
n Snadná obsluha
n Uzavřený, bezúdržbový hydraulický systém v monoblokové konstrukci s rychlým automatickým vracením pístu
n Příjemná pracovní poloha díky trojnohému stojanu (volitelné)
n K dostání s otevřeným skládacím ohýbacím rámem

Precizní ohýbací formy

Vysoká efektivita

Rozměrově přesné ohýbání

Hydraulická pumpa s výkonem
pístu 150 kN a vysokým
dopravním výkonem

Vytvrzený, tvrdě
pochromovaný píst
Vysoká zatížitelnost

Po uvolnění se píst
automaticky vrátí
Snadná obsluha

Olejový filtr
Rychlý a bezúdržbový hydraulický systém

ROBULL typ E

Volitelné: trojnohý stojan
(obj.č. 58182)
Příjemná pracovní poloha

ROBULL typ E s otevřeným ohýbacím rámem: hydraulická ohýbačka ROBULL,otevřený
ohýbací rám (obj.č. 57981), 2 vložné čepy (obj.č. 57979), opěrný segment (obj.č. 57983),
opěrný segment s vyznačením stupňů (obj.č. 57982), ohýbací segmenty Standard 90°
in 3/8” (obj.č. 57985), 1/2” (obj.č. 57986), 3/4” (obj.č. 57987), 1” (obj.č. 57988), 1.1/4”
(obj.č. 57989),1.1/2” (obj.č. 57990), 2” (obj.č. 57991), Hydraulický olej 1 l (obj.č. 58185),
Plechový kufřík z ocele (obj.č. 58206)
ROBULL typ E s uzavřeným ohýbacím rámem: dodáme ve stejné sestavě jako
ROBULL typ E s otevřeným ohýbacím rámem ovšem s uzavřeným ohýbacím rámem
(obj.č. 58002)
ROBULL MSR typ E: ROBULL MSR hydraulická ohýbačka s ruční hydraulickou pumpou,
ohýbací rám otevřený, 2 vložné čepy (obj.č. 57979), hydraulický olej 1 l (obj.č. 58185),
plechový kufřík z ocele (obj.č. 58206) (balení neobsahuje ohýbací a opěrné segmenty)

Označení

Provedení		

ROBULL typ E
ROBULL typ E
ROBULL typ E
ROBULL MSR typ E

bez příslušenství
s otevřeným ohýbacím rámem a příslušenstvím (viz výše)
s uzavřeným ohýbacím rámem a příslušenstvím (viz výše)
bez ohýbacích a opěrných segmentů (viz výše)

60

kg

g

Obj.č.

16,8
59,8
72,6
54,0

1
1
1
1

057950X
057966X
057961X
57900

