Stroje k opracování konců trubek
•
•
•
•

Kompaktní, robustní konstrukce pro jednomužnou obsluhu
Samostředicí rozpínací trn na vnitřní průměr garantuje perfektní opracování konce trubky
Zarovnání čela, úkos, zahloubení, složené úkosy
S použitím soupravy pro přerovnávání přírub (opce) je lze přestavit na provedení FF

SDB úkosovačky na malé průměry
Řada E.H. WACHS® SDB úkosovaček na malé průměry byla vytvořena pro rychlé, přesné čelní
zarovnávání, úkosování, obrábění složených úkosů a zahlubování v terénu na tenkostěnných a
tlustostěnných trubkách nebo na trubkách (casings) určených k zacementování do předem v zemi
vyvrtaných otvorů. Zkušení pracovníci stroj rychle ustaví a upnou pomocí samostředicího rozpínacího trnu do na vnitřním průměru trubky. Vysoce produktivní design znamená, že jedna osoba
může stroj seřídit, provozovat jej a vytvářet perfektní přípravu pro svar během několika minut.
Příruční úkosovačky SDB 103/3 poskytují maximální výkon pro rychlé, přesné přípravy pro svar na
trubkách od vni. D 22.2 mm (0.875") do vnějšího D 114.3 mm (4.5") a přírubách  od vni. D 50.8 mm (2")
do vně. D 152.4 mm (6"). Zarovnávají čelo, úkosují a zahlubují současně oceli uhlíkové, nerez a vysokolegované. Stroje SDB 103, jako extrémě uniiverzální, Vám umožňují obrábět kotlové trubky, tlustostěnné
trubky, trubková kolena a (s použitím soupravy FF jako opce) přerovnávat příruby.
SDB 206/2 zrychluje práci při opracování konců trubek od vni. D 48.5 mm (1.91") do vně. D 168.3 mm
(6.625") a přírub od vni. D 76.2 mm (3") do vně. D 330.2 mm (13"). SDB 206 má kompaktní lehkou
konstrukci, která vyžaduje pouze 57 mm (2.25") radiální světlosti – což ji činí ideálním zařízením do
stísněných prostorů. Žádný jiný stroj tohoto typu nedokáže provádět tolik různých činností: zarovnávat
čelo, úkosovat, zahlubovat (současně, pokud se to žádá), obrábět složený úkos a (s pomocí soupravy FF
jako opce) přerovnávat příruby.
SDB 412/2 je přenosný stroj na opracování konců trubek určený k čelnímu zarovnávání, úkosování, zahlubování (současně) a opracování složeného úkosu na trubkách od vni. D 96.5 mm (3.80") do vně. D 323.9 mm
(12.75"), s tloušťkou stěny až 29 mm (1.125") a (se soupravou FF jako opcí) k přerovnávání přírub od vni.
D 101.6 mm (4") do vně D 609.6 mm (24"). Konstrukce SDB 412 určená do těžkých podmínek, ale přesto
kompaktní, vyžaduje minimální pracovní prostor a umožňuje snadnou manipulaci, seřízení a provoz.
Technické údaje
Kapacita stroje
Standardní výbava

Přepravní hmotnost (cca)
Přepravní rozměry  
(cca, bez příslušenství)

Druh
SDB 103/3
SDB 103/3
SDB 103/3
SDB 206/2
SDB 206/2
SDB 206/2
SDB 206/2
SDB 412/2
SDB 412/2

SDB 103/3
22.2 - 114.0 mm
0.875" - 4.500"
• Motor pohonu do těžkých
podmínek (vzduchový nebo
elektrický)
• Standardní rozpínací trn vni. D
29.5 - 106 mm (1.16" - 4.18")
• 7 sad nástavců upínacích patek
• Provozní nářadí
• Vodotěsný úložný kufr
• Návod k obsluze
18 kg
40 lbs
635 x 558.8 x 228.6 mm
25" x 22" x 9"

Verze

SDB 206/2
48.5 - 168.0 mm
1.910" - 6.625"
• Motor pohonu do těžkých
podmínek (vzduchový, elektrický, nebo hydraulický)
• Standardní rozpínací trn vni. D
57.7 - 167 mm (2.27" - 6.58")
• 10 sad nástavců upínacích patek
• Provozní nářadí
• Vodotěsný úložný kufr
• Návod k obsluze
52 kg
115 lbs
305 x 813 x 533 mm
12" x 32" x 21"

Vni. D až vně. D trubky

Tlakovzdušná
Elektrická 110 V, 50 Hz
Elektrická 220 V, 50 Hz
Tlakovzdušná
Hydraulická
Elektrická 220 V, 50 Hz
Elektrická 110 V, 50 Hz
Tlakovzdušná
Hydraulická

[mm]
22.2 - 114.0
22.2 - 114.0
22.2 - 114.0
48.5 - 168.0
48.5 - 168.0
48.5 - 168.0
48.5 - 168.0
96.5 - 323.9
96.5 - 323.9

[inch]
0.875 -   4.500
0.875 -   4.500
0.875 -   4.500
1.910 -   6.625
1.910 -   6.625
1.910 -   6.625
1.910 -   6.625
3.800 - 12.750
3.800 - 12.750

SDB 412

SDB 103

SDB 412/2
96.5 - 323.9 mm
3.800" - 12.750"
• Motor pohonu do těžkých
podmínek (vzduchový, elektrický, nebo hydraulický)
• Standardní rozpínací trn vni. D
96.5 - 305 mm (3.80" - 12.02")
• 8 sad nástavců upínacích patek
• Provozní nářadí
• Vodotěsný úložný kufr
• Návod k obsluze
140 kg
308 lbs
635 x 1.194 x 457 mm
25" x 47" x 18"

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

916 000 010
916 000 020
916 000 030
956 000 010
956 000 020
956 000 040
956 000 030
966 000 010
966 000 030

16-000-01
16-000-02
16-000-03
56-000-01
56-000-02
56-000-04
56-000-03
66-000-01
66-000-03

SDB 206
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Stroje k opracování konců trubek
•
•
•
•

Rychlé, snadné seřízení – samostředicí konstrukce
Jednoduchý provoz, lehké a kompaktní
Drsnost opracování RMS 500, 250, 125 až 63
S použitím sady pro přestavbu (opce) je lze přestavět na řadu SDB

FF stroje k přerovnávání přírub

FF stroje k přerovnávání přírub

Nikdo jiný nedokáže provádět opracování v jakosti, kterou dávají stacionární stroje během
několika minut na přírubách plochých, přesazených a zapuštěných. Stroje řady WACHS FF, které
mají svůj základ ve výkonných strojích k opracování konců trubek WACHS SDB, určených k upínání za vnitřní průměr, mají tuhou ale lehkou a kompaktní konstrukci, která se vejde i do míst s
nedostatkem prostoru. S použitím sady pro přestavbu na SDB, lze typ FF předělat na typ z řady
SDB, čímž vznikne možnost zarovnávat čelo, úkosovat, provádět složený úkos a zahlubovat.
Řada WACHS FF strojů k přerovnávání přírub má svůj základ ve výkonných a univerzálních úkosovačkách řady SDB. Jednoduchý provoz, upínání za vnitřní průměr automatické vystředění.  Zvolte sadu pro
přestavbu na SDB, abyste mohli také úkosovat, zarovnávat čelo a zahlubovat.
Typ FF 206: Stroj k přerovnávání přírub plochých, přesazených a zapuštěných od vni. D 50.8 mm (2") až
vně. D 152.4 mm (6"); až příruby DN50 (2") č. 150.
Typ FF 313: Stroj k přerovnávání přírub plochých, přesazených a zapuštěných od vni. D 76.2 mm (3") až
vně. D 320.2 mm (13"); až příruby DN150 (6") č. 400.
Typ FF 424: Stroj k přerovnávání přírub plochých, přesazených a zapuštěných od vni. D 101.6 mm (4") až
vně. D 609.6 mm (24"); až příruby DN400 (16") č. 150.
Technické údaje
Kapacita stroje
(vni. D až vně. D trubky)
Standardní výbava

FF 206
50.8 - 152.4 mm
2" - 6"
• Motor pohonu do těžkých
podmínek (vzduchový
nebo elektrický)
• Nezávislý rozpínací trn s
3-bodovým opřením na
vni. D 49.5 - 104.4 mm
(1.95" - 4.11")
• 7 sad nástavců upínacích
patek
• Nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože
• Balíček nástrojů
• Vodotěsný úložný kufr
• Provozní nářadí
• Návod k obsluze

FF 313
76.2 - 330.2 mm
3" - 13"
• Motor pohonu do těžkých
podmínek (vzduchový,
elektrický, nebo hydraulický)
• Nezávislý rozpínací trn s
3-bodovým opřením na
vni. D 76.2 - 256 mm (3" 10.08")
• 18 sad nástavců upínacích
patek
• Nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože
• Balíček nástrojů
• Vodotěsný úložný kufr
• Provozní nářadí
• Návod k obsluze

Přepravní hmotnost (cca)

21.3 kg
47 lbs
635 x 559 x 229 mm
25" x 22" x 9"

82 kg
180 lbs
305 x 813 x 305 mm
12" x 32" x 12"

Přepravní rozměry  
(cca, bez příslušenství)

Druh

Single point facing
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FF 206
FF 206
FF 206
FF 313
FF 313
FF 313
FF 313
FF 424
FF 424
FF 424
FF 424

Verze
Tlakovzdušná
Elektrická 110 V, 50 Hz
Elektrická 220 V, 50 Hz
Tlakovzdušná
Elektrická 110 V, 50 Hz
Elektrická 220 V, 50 Hz
Hydraulická
Tlakovzdušná
Elektrická 110 V, 50 Hz
Elektrická 220 V, 50 Hz
Hydraulická

Vni. D až vně. D trubky
[mm]
  50.8 - 152.4
  50.8 - 152.4
  50.8 - 152.4
  76.2 - 330.2
  76.2 - 330.2
  76.2 - 330.2
  76.2 - 330.2
101.6 - 609.6
101.6 - 609.6
101.6 - 609.6
101.6 - 609.6

[inch]
2 -   6
2 -   6
2 -   6
3 - 13
3 - 13
3 - 13
3 - 13
4 - 24
4 - 24
4 - 24
4 - 24

FF 424
101.6 - 609.6 mm
4" - 24"
• Motor pohonu do těžkých
podmínek (vzduchový,
elektrický, nebo hydraulický)
• nezávislý rozpínací trn s
3-bodovým opřením na
vni. D 96 - 508 mm (3.78" 20")
• 23 sad nástavců upínacích
patek
• Nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože
• Balíček nástrojů
• Vodotěsný úložný kufr
• Provozní nářadí
• Návod k obsluze

Obj. č.

Ref. č.
WACHS

916 000 330
na vyžádání
na vyžádání
956 000 330
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
966 000 330
na vyžádání
na vyžádání
966 000 340

16-000-FF
na vyžádání
na vyžádání
56-000-FF
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
66-000-FF
na vyžádání
na vyžádání
66-000-FH
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Sady pro přestavbu SDB/FF
Druh

Obj. č.

Sady pro přestavbu pro WACHS typ SDB 103/3
Sada pro přestavbu na úkosovačku.
Přemění FF 206 na přenosný stroj na opracování konců trubek
WACHS SDB 103/3 určený k čelnímu zarovnávání, úkosování,
obrábění složeného úkosu a zahlubování na trubkách Ø 25.4 101.6 mm (1"- 4").
Obsahuje:
• 1 standardní rotační hlavu
• 1 standardní rozpínací trn na vni. D 29.5 - 106 mm (1.16" - 4.18")
• 7 sad nástavců upínacích patek
• 1 plstěný stírač
• Upevňovací prvky
Sada pro přestavbu na přerovnávačku přírub.
Přemění SDB 103/3 na přerovnávačku přírub WACHS typ FF 206.
Pro příruby s vni. D 50,8 mm (2") až vně. D 152,4 mm (6").
Obsahuje:
• 1 nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože
• 1 nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením
• 7 sad nástavců upínacích patek pro vni. D 49.5 - 104.4 mm
(1.95" - 4.11")
Sady pro přestavbu pro WACHS typ SDB 206/2
Sada pro přestavbu na přerovnávačku přírub.
Přemění SDB 206/2 na přerovnávačku přírub WACHS typ FF 313.
Pro příruby s vni. D 76.2 mm (3") až vně. 330 mm (13").
Obsahuje:
• 1 nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože
• 1 nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením
• 18 sad nástavců upínacích patek pro vni. D 76.2 - 256 mm
(3.00" - 10.08")
Sada pro přestavbu FF 313 na SDB 206/6.
Sady pro přestavbu pro WACHS typ SDB 412/2
Sada pro přestavbu na úkosovačku.
Přemění WACHS typ FF 424 na přenosný stroj na opracování konců trubek WACHS typ SDB 412/2 určený k čelnímu zarovnávání,
úkosování, obrábění složeného úkosu a zahlubování na trubkách
Ø 102 - 305 mm (4" - 12").
Obsahuje:
• 1 standardní rotační hlavu
• 1 standardní rozpínací trn na vni. D 96,5 - 305 mm (3.8" - 12.02")
• 8 sad nástavců upínacích patek
• 1 plstěný stírač
• Upevňovací prvky
Sada pro přestavbu na přerovnávačku přírub.
Přemění WACHS typ SDB 412/2 na přerovnávačku přírub WACHS
typ FF 424.
Pro příruby s vni. D 101.6 (4") až vně. D 609.6 mm (24").
Obsahuje:
• 1 nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože
• 1 nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením
• 23 sad nástavců upínacích patek na vni. D 96 - 508 mm (3.78" - 20")

Ref. č.
WACHS

916 420 000

16-420-00

916 421 000

16-421-00

956 421 000

56-421-00

956 420 000

56-420-00

966 420 000

66-420-00

966 421 000

66-421-00
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Příslušenství pro SDB a FF
Rozpínací trny
Druh
Rozpínací trny a příslušenství pro WACHS typ SDB 103/3
Standardní rozpínací trn.
Na vni. D 29,5 - 106 mm (1.16" - 4.18").
Bez sad nástavců upínacích patek.
Standardní rozpínací trn.
Na vni. D 29.5 - 106 mm (1.16" - 4.18").
Obsahuje 7 sad nástavců upínacích patek.
Nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením.
Na vni. D 49.5 - 104 mm (1.95" - 4.11").
Obsahuje 7 sad nástavců upínacích patek.
Vyžaduje min. 19 mm přímé upínací plochy.
Pro tuhé upnutí v tvarovkách, přírubách, kolenech a ventilech.
Přídavný rozpínací trn na malé vnitřní průměry.
Na vni. D 22 – 31,75 mm (0.875" - 1.25").  
Obsahuje:
• 1 rotační hlavu 79.5 mm (3.13").
4 x 6.35 mm (1/4") drážka pro upnutí nástroje.
• 2 sady nástavců upínacích patek pro rozsahy vni. D:
22 - 28.6 mm (0.875" - 1.125") a 25.4 - 31.75 mm (1" - 1.25")
• 1 rozpínací trn
• 1 matici táhla
• 1 táhlo
• Upevňovací prvky
Rozpínací trny a příslušenství pro WACHS typ SDB 206/2
Standardní rozpínací trn "nový styl 2009.
Na vni. D 58 - 74 mm (2.27"- 2.92").
Bez sad nástavců upínacích patek.
Standardní rozpínací trn "nový styl 2009".
Na vni. D 58 - 172 mm (2.27" - 6.77").
Obsahuje 7 sad nástavců upínacích patek (obj. č. 956 430 020).
Souprava nástavců upínacích patek pro stand. rozsah
Pro standardní rozpínací trn "nový styl 2009" (obj. č. 956 430 010).
Na vni. D 70 - 172 mm (2.75" - 6.77").
Modernizace pro zastaralý rozpínací trn 956 401 010.
Je nutné vrátit rozpínací trn 956 401 010 a následující  položky
v dobrém, použitelném stavu, aby bylo možné zkompletovat
modernizaci:
• 956 188 000
• 956 035 000
• 956 036 000
• 956 024 020
• 956 025 000
Ocenění opravy bude dáno pro každou položku, která nebude
použitelná pro zkompletování předělávky.
Přídavný rozpínací trn na malé vnitřní průměry.
Na vni. D 48.5 - 62.5 mm (1.91" - 2.46").  
Souprava prodlužovacích nástavců "nový styl 2009" pro
rozpínací trn 956 430 000.
Obsahuje:
• 4 sady nástavců upínacích patek na vni. D 170 – 229,6 mm
(6.71" - 9.04")
• 1 rotační hlava 203.2 mm (8").
Malý nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením.
Na vni. D 50.8 - 82.5 mm (2" - 3.25").
Obsahuje 3 sady nástavců upínacích patek.
Pro tuhé upnutí v tvarovkách, přírubách, kolenech a ventilech.
Nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením.
Na vni. D 76.2 - 154 mm (3" - 6.08").
Obsahuje 8 sad nástavců upínacích patek.
Vyžaduje min. 19 mm přímé upínací plochy.
Pro tuhé upnutí v tvarovkách, přírubách, kolenech a ventilech.
Prodlužení hlavy adaptéru.
Na vni. D 152.4 - 256.5 mm (6" - 10.1").
Obsahuje 10 sad nástavců upínacích patek.
Pro nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením 956 414 010.
Nožový suport pro přerovnávání přírub špičkou nože.
Pro příruby s vni. D 76.2 mm (3") až vně. D 330 mm (13").
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Obj. č.

Ref. č.
WACHS

916 303 000

16-303-00

916 409 000

16-409-00

916 414 000

16-414-00

916 401 000

16-401-00

956 430 010

56-430-01

956 430 000

56-430-00

956 430 020

56-430-02

956 310 000

56-310-00

956 402 010

56-402-01

956 407 020

56-407-02

956 416 010

56-416-01

956 414 010

56-414-01

956 415 000

56-415-00

956 404 000

56-404-00
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Druh

Obj. č.

Rozpínací trny a příslušenství pro WACHS typ SDB 412/2
Standardní rozpínací trn.
Na vni. D 96.5 - 305 mm (3.80" - 12.02").
Bez sad nástavců upínacích patek.
Standardní rozpínací trn.
Na vni. D 96.5 - 305 mm (3.80" - 12.02").
Obsahuje 8 sad nástavců upínacích patek.
Nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením.
Na vni. D 95 - 325 mm (3.75" - 12.80").
Obsahuje 13 sad nástavců upínacích patek.
Vyžaduje min. 19 mm přímé upínací plochy.
Pro tuhé upnutí v tvarovkách, přírubách, kolenech a ventilech.
Prodlužení hlavy adaptéru.
Na vni. D 323 - 508 mm (12.72" - 20").
Obsahuje 10 sad nástavců upínacích patek.
Pro nezávislý rozpínací trn s 3-bodovým opřením 966 414 010.
Náhradní sada upínacích patek.
Obsahuje:
• 3 upínací patky (966 084 000)
• 1 kompletní sadu sestav prodlužovacích patek 12.7 - 101.6 mm
(0.5" - 4") (obj. čísla 966 085 xxx).

Ref. č.
WACHS

966 301 010

66-301-01

966 407 010

66-407-01

966 414 010

66-414-01

966 415 000

66-415-00

966 411 000

66-411-00

Nástroje pro čelní zarovnávání/úkosování/zahlubování
Nástroje vyrobené na zakázku se mají používat jen pro referenční účely. Referenční čísla
nedefinují specifický díl, ale spíš okruh dílů. Konkrétní objednací číslo bude přiděleno ve
chvíli předložení objednávky. Je nutno předložit detaily o aplikaci.
Druh

Obj. č.

Ref. č.
WACHS
Nože na čelní zarovnávání/ úkosování/zahlubování pro WACHS typ SDB 103/3
Nůž na čelní zarovnávání (bez klínového zámku).
926 410 020 26-410-02
Pro vni. D 29.5 - 76.2 mm (1.16" - 3").
Nůž na čelní zarovnávání (bez klínového zámku).
926 410 030 26-410-03
Pro vni. D 58.4 - 106 mm (2.3" - 4.18").
926 410 040 26-410-04
Nůž na čelní zarovnávání (bez klínového zámku).
Osazený karbidem/tvrdokovem.
Tl. stěny max. 19.05 mm (0.75").
na vyžádání 26-SPT-01
Břitová destička z HSS na zakázku na čelní zarovnávání
(bez klínového zámku).
Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Nůž na úkos 37.5° (bez klínového zámku).
926 411 010 26-411-01
Pro vni. D 29.5 - 76.2 mm (1.16" - 3").
Nůž na úkos 37.5° (bez klínového zámku).
926 411 020 26-411-02
Pro vni. D 58.4 - 106 mm (2.3" - 4.18").
Nůž na úkos 37.5° (bez klínového zámku).
926 411 030 26-411-03
Pro vni. D 54.4 - 68.6 mm (2.14" - 2.7").
Nůž na úkos z karbidu 37.5° (bez klínového zámku).
926 411 040 26-411-04
926 713 000 26-713-00
Vsazený nůž na úkos 20° "J", R 2,38 mm (bez klínového zámku). Pro vni. D 34.3 - 101.6 mm (1.35" - 4"). K použití s nožem pro
čelní zarovnávání 926 410 020 pro délku otupení 0.76 mm (0.03").
Vsazený nůž z HSS na zakázku pro jednoduchý úhel (bez
na vyžádání 26-SPT-02
klínového zámku). Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Vsazený nůž z HSS na zakázku na úkos "J" (bez klínového
na vyžádání 26-SPT-06
zámku). Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Univerzální nůž na úkos a čelní zarovnávání 37.5°
926 413 010 26-413-01
(bez klínového zámku). Pro vni. D 38.1 - 76.2 mm (1.5" - 3").
Univerzální nůž na úkos a čelní zarovnávání 37.5°
926 413 020 26-413-02
(bez klínového zámku). Pro vni. D 55.9 - 96.5 mm (2.2" - 3.8").
na vyžádání 26-SPT-04
Vsazený nůž z HSS na zakázku kombinovaný pro čelní
zarovnávání a úkosování (bez klínového zámku).
Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Zahlubovací nůž na malé vni. D (bez klínového zámku).
926 412 010 26-412-01
4.7 mm (0.186") světlého prostoru mezi trnem a vni. průměrem.
Zahlubovací nůž na střední vni. D (bez klínového zámku).
926 412 020 26-412-02
10.9 mm (0.43") světlého prostoru mezi trnem a vni. průměrem.
Zahlubovací nůž na velké vni. D (bez klínového zámku).
926 412 030 26-412-03
17.3 mm (0.68") světlého prostoru mezi trnem a vni. průměrem.
926 426 000 26-426-00
Nůž Combo 30° na zahlubování a zarovnávání čela
(bez klínového zámku) 8.3 mm (0.326") světlého prostoru mezi
trnem a vni. průměrem.
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Druh

Držák břitové destičky na čelní zarovnávání
(horní rozsah)

Břitová destička HSS v jakosti Premium (2-břitá)

Souprava držáku břitové destičky na úkos 37.5°

Držák nože pro úkosování špičkou nože

36

Obj. č.

Ref. č.
WACHS
na vyžádání 26-SPT-03

Vsazený nůž z HSS na zakázku na zahlubování vni. D
(bez klínového zámku). Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Vsazený nůž z HSS na zakázku na zahlubování
na vyžádání 26-SPT-05
(bez klínového zámku). Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Nože na čelní zarovnávání/ úkosování/zahlubování pro WACHS typ SDB 206/2 a SDB 412/2
Držák břitové destičky na čelní zarovnávání (spodní rozsah). 956 708 010 56-708-01
Obsahuje:
• 1 držák (956 198 010)
• 2 šrouby k upevnění břit. destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
Držák břitové destičky na čelní zarovnávání (horní rozsah). 956 708 020 56-708-02
Obsahuje:
• 1 držák (956 198 020)
• 2 šrouby k upevnění břit. destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
956 711 010 56-711-01
Břitová destička HSS v jakosti Premium (2-břitá).
Pro čelní zarovnávání a úkosování. Pro použití se všemi držáky
břit. destiček WACHS SDB 206, SDB 412 a EP 424.
956 712 010 56-712-01
2-břitá destička z karbidu.
Pro čelní zarovnávání a úkosování. Pro použití se všemi držáky
břit. destiček WACHS SDB 206 a SDB 412.
956 710 010 56-710-01
Souprava držáků břitových destiček.
Obsahuje:
• 1 držák břitové destičky na čelní zarovnávání ve spodním
rozsahu (956 708 010)
• 1 držák břitové destičky na čelní zarovnávání v horním rozsahu
(956 708 020)
• 1 držák břitové destičky na úkos 37.5° (956 709 030)
Pro použití se všemi držáky břit. destiček WACHS SDB 206,
SDB 412 a EP 424.
Vsazený nůž z HSS na zakázku na čelní zarovnávání
na vyžádání 56-SPT-02
(tvarový nůž). Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Nožový držák břitové destičky na zakázku na čelní
na vyžádání 56-SPT-09
zarovnávání. Nabroušený podle specifikace zákazníka.
956 709 020 56-709-02
Souprava držáku břitové destičky na úkos 30°.
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 020)
• 2 šrouby k upevnění břit. destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
956 709 030 56-709-03
Souprava držáku břitové destičky na úkos 37.5°.
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 030)
• 2 šrouby k upevnění břit. destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
Souprava držáku břitové destičky na úkos "J" 20° (spodní rozsah). 956 709 010 56-709-01
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 010)
• 2 šrouby k upevnění břit. destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
K použití s držákem břit. destičky na čel. zarovnávání 956 708 010
pro délku otupení 1 mm (0.04").
Souprava držáku břitové destičky na úkos "J" 20° (horní rozsah). 956 709 050 56-709-05
Obsahuje:
• 1 držák (956 199 050)
• 2 šrouby k upevnění břit. destičky (956 190 000)
• 1 klíč (956 191 000)
K použití s držákem břit. destičky na čel. zarovnávání 956 708 010
pro délku otupení 1 mm (0.04").
56 711 0190 56-711-01
Břitová destička HSS v jakosti Premium (2-břitá).
Pro čelní zarovnávání a úkosování. K použití se všemi držáky
břitových destiček WACHS SDB 206, SDB 412 a EP 424.
Břitová destička HSS v jakosti Premium (2-břitá) s R 2,38 mm 956 711 020 56-711-02
na úkos "J". K použití s držáky 956 709 010 a 956 709 050.
956 712 010 56-712-01
Břitová destička z karbidu (2-břitá). Pro čelní zarovnávání a
úkosování. Pro použití se všemi držáky břit. destiček WACHS
SDB 206 a SDB 412.
Břitová destička HSS (2-břitá) s R 2,38 mm na úko "J".
956 712 020 56-712-02
K použití s držáky 956 709 010 a 956 709 050.
Tvarový nůž na složený úkos 10° x 37.5°.
956 707 000 56-707-00
956 710 010 56-710-01
Souprava držáků břitových destiček.
Obsahuje:
• 1 držák břitové destičky na čelní zarovnávání ve spodním
rozsahu (956 708 010)
• 1 držák břitové destičky na čelní zarovnávání v horním rozsahu
(956 708 020)
• 1 držák břitové destičky na úkos 37.5° (956 709 030)
K použití s držáky WACHS SDB 206, SDB 412 a EP 424.
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Druh

Obj. č.

Držák nože pro úkosování špičkou nože.
Pro EP 424, FF 313 a FF 424, spodní rozsah.
EP 424 pro vně. D 108 - 600 mm (4.25" - 23.62").
Držák nože pro úkosování špičkou nože.
Pro EP 424, FF 313 a FF 424, vysoký rozsah.
EP 424 pro vně. D 184 - 609.6 mm (7.25" - 24").
Vsazený (tvarový) nůž z HSS na zakázku na jednoduchý
úhel. Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Vsazený (tvarový) nůž z HSS na zakázku na složený úhel
(tvarový nůž). Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Vsazený (tvarový) nůž na tvar „J“ s jednoduchým úhlem.
Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Vsazený (tvarový) nůž z HSS na zakázku na jednoduchý úhel
"J". Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Držák břitové destičky na úkos na zakázku.
Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Nůž na zahloubení 10°.
Vyžaduje 3.8 mm (0.15") světlého prostoru mezi trnem a vni.
průměrem.
Nůž na zahloubení 10°.
Vyžaduje 11.4 mm (0.449") světlého prostoru mezi trnem a vni.
průměrem.
Nůž na zahloubení 10°.
19.4 mm (0.762") světlého prostoru mezi trnem a vni. průměrem.
Nůž na zahloubení 4:1.
Vyžaduje 8 mm (0.315") světlého prostoru mezi trnem a vni.
průměrem.
Nůž na zahloubení 4:1.
Vyžaduje 22.2 mm (0.875") světlého prostoru mezi trnem a vni.
průměrem.
Nůž na zahloubení 4:1.
Vyžaduje 35 mm (1.375") světlého prostoru mezi trnem a vni.
průměrem.
Nůž na zahloubení (10°) z HSS na zakázku.
Nabroušený podle specifikace zákazníka.
Nůž na zahloubení (4:1) z HSS na zakázku.
Nabroušený podle specifikace zákazníka.

Ref. č.
WACHS
956 424 000 56-424-00

956 424 010

56-424-01

na vyžádání

56-SPT-01

na vyžádání

56-SPT-03

na vyžádání

56-SPT-04

na vyžádání

56-SPT-05

na vyžádání

56-SPT-08

956 702 010

56-702-01

956 702 020

56-702-02

956 702 030

56-702-03

956 705 010

56-705-01

956 705 020

56-705-02

956 705 030

56-705-03

na vyžádání

56-SPT-06

na vyžádání

56-SPT-07

Nože na přerovnávání přírub
Nástroje vyrobené na zakázku se mají používat jen pro referenční účely. Referenční čísla
nedefinují specifický díl, ale spíš okruh dílů. Konkrétní objednací číslo bude přiděleno ve
chvíli předložení objednávky. Je nutno předložit detaily o aplikaci.
Druh

Obj. č.

Nože pro přerovnávání přírub se stroji WACHS typ FF 206
Karbidové břitové destičky. Pro úkosování a přerovnávání
960 702 000
přírub. Pro použití s držáky břitových destiček 916 042 000.
916 701 000
Souprava držáků karbidových břitových destiček.
Pro úkosování a přerovnávání přírub špičkou nože.
Obsahuje:
• 1 držák (916 042 000)
• 1 praporkový klíč (956 191 000)
• 2 upevňovací šrouby (960 231 010)
• 5 břitových destiček (960 702 000)
Nože pro přerovnávání přírub pro stroje WACHS typ FF313 a FF 412
956 418 010
Souprava nástrojů pro přerovnávání přírub.
Obsahuje:
• 1 držák břitové  destičky na spodní rozsah (956 195 000)
• 1 držák břitové  destičky na horní rozsah (956 194 000)
• 2 břitové destičky (956 710 000)
• 2 šrouby k upevnění břitových destiček (956 190 000)
• 1 šroubovák (956 191 000)
Břitová destička na přerovnávání přírub (horní a spodní
rozsah).
Tvarový nůž nebo držák nože pro obrábění špičkou nože.
Nabroušené dle specifikace zákazníka.  

Ref. č.
WACHS
60-702-00
16-701-00

56-418-01

956 710 000

56-710-00

na vyžádání

56-SPT-10
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