Machines perfect preps from OD DN 100 - 600 (4" - 24").

EP 424 application.

Auto feed angle generator.

Hydraulická, Electric or Vzduchová drive options.

Compact flange facer.

Stroje k obrábění konců trubek EP 424
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Stroje k obrábění konců trubek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfektní obrábění konců trubek s vně. D 100 - 600 mm (4" - 24")
Bezpečný proces obrábění zastudena snižuje nebezpečí výbuchu, nevznikají tepelně
ovlivněné zóny
Výsledkem obrábění ve stylu soustružení jsou precizní úkosy složené ze dvou úhlů a
otupení/pero dle požadavku
Jednotka Speed Prep zajišťuje automatický axiální posuv souběžně s radiálním posuvem
Pohon může být pneumatický nebo hydraulický
Stroj EP 424 nepotřebuje tvarové šablony ani externí nožové suporty
Vyznačuje se rychlým seřizováním a krátkými časy přípravy díky skládaným ramenům upínacího trnu
Komponenty z kalené oceli, velký průřez, robustnější ozubené převody
Lehké ale robustní hlavní těleso a hlavní hřídel vyrobené z hliníku, aby byla zachována mobilnost stroje
Ložiska s nízkým součinitelem tření zajišťují max. stabilitu a brání vzniku vibrací.

Úkosovačky EP 424
Stroj WACHS EP 424 s novým systémem posuvu „Speed prep“, který je přihlášen k patentování, je precizním zařízením pro obrábění konců trubek, které se upíná za vnitřní průměr a je
určeno k provádění úkosů, složených úkosů, úkosů ve tvaru “J”, zarovnávání čel a kalibrování trubek, tvarovek a ventilů. S použitím nového revolučního mechanismu od fy WACHS,
zajišťujícího sdružený posuv, tj. posuv současně v axiální i radiální rovině, je stroj schopen
obrobit jakýkoliv jednoduchý úkos nebo úkos složený ze dvou úhlů, aniž by bylo zapotřebí
šablon, naklánění nožových suportů nebo přerušovat práci. Stroj EP 424 je dostatečně výkonný pro práci s tvarovými noži v rozsahu DN 100 - 350 (4" - 14") při tl. stěny do 33 mm a pro
obrábění špičkou nože v rozsahu DN 200 - 600 (8" - 24") při tloušťce stěny do 165 mm (6.5").
Popis konstrukce EP 424
• Použití tvarových nožů na DN 100 - 350 (4" - 14")
• Obrábění špičkou nože na DN 100 - 600 (4" - 24")
• Kalené komponenty ze slitinových ocelí, větší ozubená soukolí pro větší provozní zatížení
• Konstrukce založená na valivých ložiskách poskytující větší životnost a stabilitu
• Zcela zapouzdřená ložiska a hnací ústrojí v zájmu bezpečnosti a stability
• Protikorozní povrchová úprava všech komponentů chránící stroj při práci v drsném prostředí
• Upínání za vnitřní průměr trubky pomocí samostředicího upínacího systému
• Plně modulární konstrukce pro jednomužné ustavování a provozování
• Nová konstrukce pro těžké zatížení; nahlášený patent pro systém posuvu „Speed prep“
Systém posuvu „Speed Prep“
Stroj EP 424 je zcela nové konstrukce. Tato je charakteristická systémem posuvu „Speed Prep“,
který je přihlášen k patentování. Předchůdci EP 424, pokud měly obrábět specifické a komplexní tvary konců trubek, jaké jsou vyžadovány současnými výrobními procesy, musely disponovat tvarovými šablonami nebo naklápěcími nožovými suporty. Se sdruženým posuvem „Speed
Prep“ od firmy WACHS je nyní možné obrábět konce trubek přesně tak, jak to vyžaduje Vaše
aplikace. Zvolíte si úhel úkosu a velikost otupení, které nejlépe vyhovují Vaší aplikaci, aniž byste
museli přerušovat práci a potřebovali další komponenty. Tím, že je stroj EP 424 univerzálnější a
výkonnější než jakýkoliv jiný stroj svého druhu, stanovuje tento měřítka pro standard v oblasti
strojů pro opracování konců trubek velkých průměrů, strojů vycházejících vstříc obsluze.
Technické údaje
Určení systému

Rozsah použití
(odvisí od nástrojů)
Varianty pohonu

34

[mm]
[inch]

EP 424
Stroj k opracování konců trubek s upínáním za vnitřní průměr určený pro
opracování jednoduchých úkosů, úkosů složených ze dvou úhlů, tvaru „J“,
čelní zarovnávání, kalibraci (zahlubování) trubek, tvarovek a ventilů
DN 100 - 600
4 - 24
Hydraulickáká nebo pneumatická

Stroje k obrábění konců trubek EP 424
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Technické údaje
Požadavky na stlačený
vzduch
Požadavky na hydrauliku
Metoda posuvu
Velikost posuvu
Zdvih posuvu axiální
(použitelná velikost)

[m3/min]
[ft3/min]
[l/min]
[gal/min]

[mm]
[inch]

Konstrukce

Povrchová úprava
Otáčky stroje
Obráběcí nože
Uchycení nožů
Balení
Délka
(bez/s upínacím trnem)
Hmotnost

[rpm]

[mm]
[inch]

Standardní výbava

Zvláštní příslušenství
(opce)

EP 424
2.7 při 6.2 bar
95 při 90 psi
30 při 103 bar
8 při 1500 psi
Systém posuvu „Speed Prep“ nastavitelný pákou nebo plně ruční
Velikost posuvu proměnlivá, nastavitelná uživatelem
71.1
2.8
Lehké těleso z hliníku, zcela zapouzdřená zvětšená ozubená soukolí z kalené
legované oceli, ložiska pro vysoké zatížení, robustní ramena upínacího trnu,
spojovací prvky zajištěné proti ztrátě
Vícevrstvý lak v odstínu světle červeném plus komponenty černě eloxované opatřené transparentním lakem
0 - 14 (variable)
Standardní nože WACHS tvarové a pro obrábění špičkou; z rychlořezné oceli
nebo osazené karbidy
Pro tvarové nože a nože pro opracování špičkou
Úložná bedna pro těžké provozní podmínky
314 / 680
12.35 / 26.75
Plně modulární konstrukce, kde každý modul váží pod 31,75 kg (70 lbs),
celková hmotnost s úložnou bednou 71.67 kg (158 lbs)
Tvarové nože
• Vysoce výkonný pohonný motor (pneumatický nebo hydraulický)
• Robustní úložná bedna
• Standardní upínací trn  
• Souprava upínacích nástavců
• Upínací systém s kolmým upínáním
• Provozní nářadí
• Návod k obsluze
Moduly pro přerovnávání přírub a pro aplikace s tvarovým nožem
• Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu ACM k vzduchovému motoru
• Systém upínání nástrojů umožňující záměnu
• Originální řezné nástroje WACHS

Název

Verze

EP 424 pro obrábění tvarovými noži
EP 424 pro obrábění tvarovými noži
EP 424 pro obrábění špičkou nože*
EP 424 pro obrábění špičkou nože*
EP 424 pro obrábění špičkou nože**
EP 424 pro obrábění špičkou nože**

Vzduchová
Hydraulická
Vzduchová
Hydraulická
Vzduchová
Hydraulická

*
**

Vnější průměr
trubky
[mm]

[inch]

DN 100 - 400
DN 100 - 400
DN 100 - 600
DN 100 - 600
DN 100 - 600
DN 100 - 600

4 - 16
4 - 16
4 - 24
4 - 24
4 - 24
4 - 24

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

981 000 010
981 000 020
981 000 030
981 000 040
981 000 050
981 000 060

81-000-01
81-000-02
81-000-03
81-000-04
81-000-05
81-000-06

Pro obrábění špičkou nože. Obsažen je standardní upínací systém a upínací systém s rameny nezávisle ovládanými.
Pro obrábění špičkou nože. Obsažen je pouze standardní upínací systém.

Dodatečné rozšíření EP 424 „Speed Prep“ na verzi pro opracování špičkou nože
Přestavba verzí pro obrábění tvarovými noži 981 000 010 nebo 981 000 020 na verzi pro
obrábění špičkou nože.
Standardní výbava

Radiální nožový suport pro obrábění špičkou nože od vni. D 108 mm (4.25") do vně.
D 609.6 mm (24") (zdvih suportu 165 mm (6.5"))
• Převodovka pro automatický axiální posuv „Speed prep“ pro obrábění vnějších úkosů až 45°
• Nástavce ramen upínacího trnu pro rozsah vni. D 377,7 - 600 mm (14.87" - 23.64")
• Upínací trn s nezávislými rameny
• Těleso upínacího trnu a nástavce ramen upínacího trnu pro rozsah vni.
D 193 - 574 mm (7.6" - 22.6")
• Systém umožňující použití číselníkového úchylkoměru
• Provozní nářadí
• Úložná bedna
• Návod k obsluze

Název

Obj. č.

Rozšíření EP 424 na verzi pro obrábění špičkou nože

981 400 000

Ref. č. WACHS
81-400-00

Stroje k obrábění konců trubek EP 424
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Příslušenství pro EP 424
Tvarové nože pro čelní zarovnávání s EP 424
Název

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

Držáky břitové destičky na axiální čelní zarovnávání

Držák břitové destičky na čelní zarovnávání
(spodní rozsah)

Vysoce jakostní 2-břitová destička z HSS

56-708-01
Držák břitové destičky na čelní zarovnávání (spodní rozsah). 956 708 010
Obsahuje:
• 1 držák (956 198 010)
• 2 šrouby břitové destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
956 708 020
56-708-02
Držák břitové destičkyna čelní zarovnávání (horní rozsah).
Obsahuje:
• 1 držák (956 198 020)
• 2 šrouby břitové destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
Břitové destičky pro čelní zarovnávání a úkosování
956 711 010
56-711-01
Vysoce jakostní 2-břitová destička z HSS.
Pro čelní zarovnávání a úkosování.
K použití se všemi nožovými držáky příslušnými ke strojům. WACHS
SDB 206, 412 a EP 424.
956 712 010
56-712-01
2-břitová destička ze slinutého karbidu.
Pro čelní zarovnávání a úkosování.
K použití se všemi nožovými držáky příslušnými ke strojům.
WACHS SDB 206 a 412.
Souprava držáků břitové destičky pro axiální čelní zarovnávání a úkosování 37,5°
956 710 010
56-710-01
Souprava držáků břitové destičky pro axiální čelní zarovnávání a úkosování 37,5°.
Obsahuje:
• 1 nož. držák na zarovnávání – spodní rozsah (956 708 010)
• 1 nož. držák na zarovnávání – spodní rozsah (956 708 020)
• 1 nož. držák na úkosování 37,5° (956 709 030)
Pro stroje WACHS typ SDB, SDB 412 a EP 424.
Šroub a klíč
Šroub břitové destičky.
956 190 000
56-190-00
Klíč Torx na šrouby břitové destičky.
956 191 000
56-191-00
Nože broušené dle přání zákazníka, podle jeho specifikace (při objednání bude přiřazeno specifické obj. č.)
Tvarový nůž z HSS na zarovnávání čela dle přání zákazníka
proti poptávce 56-SPT-02
Nožový držák individuálně přizpůsobený pro tvarové nože proti poptávce 56-SPT-10
nebo nože pro obrábění špičkou nože.

Tvarové nože pro úkosování s EP 424
Druh

Souprava držáku břitové destičky na úkos 30°

36

Soupravy držáků břitové destičky na úkos
Souprava držáku břitové destičky na úkos 30°.
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 02)
• 2 šrouby břitové destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
Souprava držáku břitové destičky na úkos 37.5°.
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 030)
• 2 šrouby břitové destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
"J" bevel tool insert holder kit 20° (low range).
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 010)
• 2 šrouby břitové destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
Použití spolu s držákem břitové destičky na čelní zarovnávání 956
708 010 pro délku otupení (pera) 1 mm (0.040").

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

956 709 020

56-709-02

956 709 030

56-709-03

956 709 010

56-709-01

Stroje k obrábění konců trubek EP 424
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Druh

Obj. č.

Souprava držáku břitové destičky na tvar "J" 20° (horní rozsah).
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 050)
• 2 šrouby břitové destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 00)
Použití s držákem břitové destičky na čelní zarovnávání 956 708 010
pro délku otupení (pera) 1 mm (0.040").
Souprava držáků břitové destičky.
Obsahuje:
• 1 držák břitové destičky na čelní zarovnávání, spodní rozsah (956
708 010)
• 1 držák břitové destičky na čelní zarovnávání, horní rozsah (956
708 020)
• 1 držák břitové destičky na úkos 37.5° (956 709 030)
Pro stroje WACHS typ SDB 206, SDB 412 a EP 424.
Tvarový nůž na úkos složený ze dvou úhlů 10° x 37.5°
Břitové destičky pro čelní zarovnávání a úkosování
Vysoce jakostní 2-břitová destička z HSS.
K použití se všemi držáky břitové destičky strojů WACHS SDB 206, 412 a
EP 424.
2-břitová destička ze slinutého karbidu.
K použití se všemi držáky břitové destičky strojů WACHS SDB 206 a 412.
Vysoce jakostní 2-břitová destička z HSS na tvar „J“ s R 2,38 mm
(3/32).
K použití s držáky břitové destičky 956 709 010 a 956 709 050.
2-břitová destička ze slinutého karbidu na tvar „J“ s R 2,38 mm
(3/32).
K použití s držáky břitové destičky 956 709 010 a 956 709 050.
Šroub a klíč
Šroub břitové destičky
Klíč Torx na šroub břitové destičky

956 709 050

Ref. č.
WACHS
56-709-05

956 710 010

56-710-01

956 707 000

56-707-00

956 711 010

56-711-01

956 712 010

56-712-01

956 711 020

56-711-02

956 712 020

56-712-02

956 190 000
956 191 000

56-190-00
56-191-00

Vysoce jakostní 2-břitová destička z HSS

Nože broušené dle přání zákazníka, podle jeho specifikace (při objednání bude přiřazeno specifické obj. č.)
Tvarový nůž z HSS na vnější úkos s jedním úhlem, dle přání
proti poptávce 56-SPT-01
zákazníka.
Tvarový nůž z HSS na vnější úkos se dvěma úhly, dle přání
proti poptávce 56-SPT-03
zákazníka.
Tvarový nůž z HSS na tvar „J“ s jedním úhlem, dle přání zákazníka. proti poptávce 56-SPT-04
Tvarový nůž z HSS na tvar „J“ se dvěma úhly, dle přání zákazníka. proti poptávce 56-SPT-05

Tvarové nože pro kalibrování a obrábění vnitřního průměru s EP 424
Název

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

Nože na vnitřní úkos
Nůž na vnitřní úkos 10°.
956 702 010
56-702-01
Mezi trnem a vni. D musí být prostor 3,81 mm (0.150").
Nůž na vnitřní úkos 10°.
956 702 020
56-702-02
Mezi trnem a vni. D musí být prostor 11,4 mm (0.449").
Nůž na vnitřní úkos 10°.
956 702 030
56-702-03
Mezi trnem a vni. D musí být prostor 19,4 mm (0.762").
Nože na kalibraci (obrobení vnitřní válcové plochy s výběhem 14°)
Nůž pro vnitřní obrábění (kalibraci) se sklonem 4:1.
956 705 010
56-705-01
Mezi trnem a vni. D musí být prostor 8 mm (0.315").
Nůž pro vnitřní obrábění (kalibraci) se sklonem 4:1.
956 705 020
56-705-02
Mezi trnem a vni. D musí být prostor 22,2 mm (0.875").
Nůž pro vnitřní obrábění (kalibraci) se sklonem 4:1.
956 705 030
56-705-03
Mezi trnem a vni. D musí být prostor 35 mm (1.375").
956 713 000
56-713-00
Nůž pro vnitřní obrábění (kalibraci) se sklonem; kvadrát 9,5
x 9,5 mm (3/8" x 3/8").
K použití s nožovým držákem pro práci se špičkou nože obj. č.
956 424 000 a 956 424 010.
Nože broušené dle přání zákazníka, podle jeho specifikace (při objednání bude přiřazeno specifické obj. č.)
Vložený nůž z HSS na vnitřní úkos dle přání zákazníka
proti poptávce 56-SPT-06
Vložený nůž z HSS na vnitřní obrábění (kalibraci) dle přání
proti poptávce 56-SPT-07
zákazníka

Nůž pro vnitřní obrábění (kalibraci) se sklonem
4:1

Stroje k obrábění konců trubek EP 424
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Nože pro obrábění špičkou nože s EP 424
Název

Držák nože pro obrábění špičkou nože

Nožové držáky
Držák nože pro obrábění špičkou nože, spodní rozsah.
Na vně. D 108 - 600 mm (4.25"-23.62") pro EP 424.
Pro EP 424, FF313 a FF424.
Držák nože pro obrábění špičkou nože, horní rozsah.
Na vně. D 184 – 609,6 mm (7.25"-24") pro EP 424.
Pro EP 424, FF313 a FF424.

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

956 424 000

56-424-00

956 424 010

56-424-01

952 701 010

52-701-01

Vložený nůž

Standardní vložený nůž z HSS, 9,5 x 9,5 mm

38

Standardní vložený nůž z HSS, 9,5 x 9,5 mm (3/8" x 3/8").
Pro obrábění špičkou nože čel, úkosů a čel přírub.
K použití se stroji EP 424, LCSF/3, FF, SWR a SDSF.
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