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Narzędzia specjalne i ochrona pracy
• Kleszcze do rur 
• Kleszcze specjalne 
• Obcinaki do rur/przetykacze 

do rur
• Narzędzia do narzynania 

gwintów
• Urządzenia do cięcia rur

• Noże  
• Narzędzia do ściągania izolacji
• Obcinaki do kabla 
• Szczypce do zaciskania
• Konektory
• Latarki
• Próbniki napięcia

• Narzędzia elektroniczne 
• Szczypce i pęsety
• Program ESD

• Kielnie i szpachle
• Akcesoria malarskie 
• Taśmy klejące 
• Szufle i miotły

• Narzędzia do obróbki drewna 
• Strugi
• Dłuta płaskie
• Wiertła do drewna
• Piły ręczne

• Ochrona pracy 
• Produkty do pielęgnacji skóry 
• Zestawy pierwszej pomocy
• Ubranie robocze
• Ochronne buty robocze

• Urządzenia do czyszczenia 
ultradźwiękami 

• Środki czyszczące 
• Środki do usuwania oleju
• Aerozole specjalne Caramba
• Kleje i silikony
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Stół warsztatowy składany

ß
Wykonanie
Duża spawana konstrukcja ze stalowych rur. Pewne
oparcie dzięki antypoślizgowym nóżkom z tworzy-
wa, również w trakcie prac z użyciem imadła.
Wodoodporna klejona płyta warstwowa ze stalową
krawędzią ze wszystkich stron, grubość płyty. Szybki
montaż, bez potrzeby użycia klinów, sworzni czy
śrub. Składany dla łatwiejszego przenoszenia. 
Kolor: szary antracyt o efekcie młotkowym. 

61004

wys. x szer. x gł. 61004 …
mm

840 x 1000 x 700 F 101

61004

Imadła do rur

Wykonanie
Jarzmo i trzon z mocnego żeliwa ciągliwego.
Szczęki z ulepszonej stali stopowej 60 HRC. 
Łatwa i prosta regulacja, stała podkładka do rur.

61005

wielkość rozwartość rury 61005 …
cale mm

1/8 - 2 10 - 60 201
1/8 - 3 10 - 89 202

61005

Przyrząd roboczy

Wykonanie
Składany, łatwy do przewożenia. Z odchylanym
imadłem do rur ze stali kutej do rur do 2 cali
(rozwartość 60 mm) i podstawką na narzędzia. 
Z otworami na rury 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 cala 
w płycie do gięcia rur (rury do 1 cala gięcie 
na zimno, powyżej 1 cala gięcie na ciepło). 

61010

waga 61010 …
ok. kg

23 F 201

61010

Kleszcze do rur Mastergrip

Wykonanie
Ergonomiczna rączka ze specjalnego żeliwa
ciągliwego, dolna szczęka zatopiona w obudowie.
Szybka i prosta obsługa jedną ręką. Bezpośredni,
pewny i mocny chwyt rury.

61030 101

wielkość długość całkowita 61030 ...
cale mm

1/4 - 1 1/2 250 101
1/2 - 2 350 102

61030

61030 102
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Klucze do rur do obsługi jedną ręką

Wykonanie
Proste, rękojeść z żeliwa Ductile, szczęki wymienne
ze stopowej stali narzędziowej. Dzięki skali
umieszczonej na górnej części szczęk hakowych
można go szybko nastawić. Praca na zasadzie

grzechotki dzięki ruchomym , sprężynowym
szczękom hakowym. Regulacja przy pomocy
nakrętki radełkowej.
Zastosowanie
Do ciężkich prac instalacyjnych.

61031

wielkość rozwartość długość całkowita waga 61031 …
Ø cale mm mm ok. kg

1 1/2 48 250 0,8 201
2 60 350 1,6 202
3 89 600 4,4 203

61031

Lekki klucz łańcuchowy do rur

Wykonanie
Dwuteowa rękojeść podwójna i szczęka chwytna
kute matrycowo z jednego kawałka. W całości
ulepszony cieplnie, zęby hartowane, lakierowany
piecowo na niebiesko, łańcuch wraz trzpieniem 
450 mm długości.
Zastosowanie
Idealny do stosowania w szczególnie wąskich 

miejscach. Umożliwia pracę na zasadzie działania
grzechotki.
Jakość
Stal chromowo-wanadowa 31 Cr V3.

61035 102
Łańcuch zapasowy
Do 4 cali, do klucza łańcuchowego do rur 
61035 101.

61035

wielkość długość całkowita waga 61035 …
Ø cale mm ok. kg
3/8 - 4 300 0,82 101

łańcuch zapasowy – – 102

61035

Klucz łańcuchowy do rur

Wykonanie
Specjalna stal narzędziowa.
Model amerykański, ze szczękami obustronnie
uzębionymi. Korpus kuty matrycowo, rękojeść z
masywnej stali okrągłej, stabilny, łańcuch przegu-
bowy ze stali ulepszonej cieplnie, powierzchnia
lakierowana. Budowa i wielkość zapewniają 

maksymalne wykorzystanie dźwigni. Podwójne
szczęki wymienne.

61038 202
Łańcuch zapasowy
Do 8 cali, do klucza łańcuchowego do rur 
61038 201.

61038 201

do rur długość łańcucha długość całkowita waga 61038 …
do Ø cale mm mm ok. kg

1 1/2 - 8 1000 1275 13,5 201
łańcuch zapasowy – – – ( ) 202

61038 202

61038

Paskowe szczypce do rur (klucze paskowe)

Wykonanie
Z wysoko odpornej stali.
Zastosowanie
Do mocowania elementów okrągłych, zwłaszcza z
tworzywa sztucznego oraz z powierzchnią chromo-
waną, polerowaną (rury). Klucze taśmowe idealne
do prac przy instalacjach sanitarnych.

61041 101
Wykonanie
W całości niklowane, odporna na ścieranie i
antypoślizgowa taśma tekstylna, rękojeść powleka-
na tworzywem.

61043
j
Wykonanie
Dwuteowa podwójna rękojeść, odporna na ścieranie
i antypoślizgowa tekstylna taśma nylonowa,
powierzchnia lakierowana.

61044 101
Wykonanie
Chromowane, z antypoślizgową taśmą tekstylną.

61041

j

rozwartość długość uchwytu długość paska szerokość paska 61041 … 61043 … 61044 …
maks. Ø mm mm mm mm

160 230 730 23 101
Pasek zapasowy – 730 23 102

90 300 425 12 101
90 300 425 30 102

135 300 760 30 103
175 450 750 45 104
280 280 1000 25 101

Pasek zapasowy – 1000 25 102

61043
61044

61041 - 61044

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Klucze z pokrętłem

Wykonanie
DIN 5642, specjalna stal narzędziowa, z główką
uzębioną, regulacja przy pomocy pokrętła stalowe-

go, szczęki wzmocnione, powierzchnia lakierowana
proszkowo na czarno.

61051

do rur do Ø rozwartość długość całkowita 61051 …
w calach mm mm

1 1/4 33 175 201
1 1/2 40 225 202
2 1/2 70 315 203

61051

Klucze do armatury

j
Wykonanie
Stal chromowo-wanadowa, z szybką regulacją i
dźwignią dociskową. Odchylenie główki 45°,

elementy klucza stalowe, ocynkowane na połysk,
dźwignia dociskowa lakierowana. Duża siła moco-
wania dzięki przekładni dźwigniowej. Z wymiennymi
ochronnymi szczękami z tworzywa (poliamid).

61055

długość rozwartość głębokość mocowania waga 61055 …
mm mm mm ok. kg
275 65 45 0,6 101

61055

Szybkomocujące klucze do armatury -Fixo-spann®-

u
Wykonanie
Stal chromowo-manganowa, hartowana i niklowana,
z szybką regulacją i dźwignią dociskową. Odchyle-
nie główki 45°, z wymiennymi ochronnymi szczęka-

mi mosiężnymi. Duża siła mocowania dzięki
przekładni dźwigniowej.
61058
Zapasowe ochronne szczęki mosiężne
Z tulejkami mocującymi PR50, po dwie.

61057 

klucze szczęki zapasowe
długość rozwartość głębokość mocowania waga 61057 … 61058 …

mm mm mm ok. kg
290 65 45 0,79 101 101

61058

61057 - 61058

Szczypce kluczowe

:
Wykonanie
Z przegubem przelotowym. Równolegle prowadzo-
ne, gładkie powierzchnie chwytne, pełny nacisk 
na powierzchnię. Szybka regulacja przez 
naciśnięcie przycisku bezpośrednio przy obrabia-
nym detalu. 
10-krotne przeniesienie siły, duża siła mocowania.
Główka niklowana.
Zastosowanie
Do chwytania, trzymania, ściskania i  zginania
przedmiotów. Uniwersalne zastosowanie np, 
w przemyśle, sanitarce, warsztatach samocho-
dowych itp. Skok pomiędzy powierzchniami
chwytnymi umożliwia szybkie dokręcanie i odkręca-
nie połączeń na zasadzie działania grzechotki.
Jakość
Stal chromowo-wanadowa, hartowana w oleju.

56855 100-103 
Wykonanie 
Rękojeści powlekane 
tworzywem sztucznym.  

56855 200-202 
Wykonanie 
Uchwyty z dwubarwnymi, wieloskładnikowymi
osłonami. 

56855 302
Wykonanie
Ze skalą do nastawienia zakresu chwytu poza
przedmiotem obrabianym. Uchwyty izolowane
zanurzeniowo antypoślizgowe, zgodnie z normami
VDE DIN EN 60900.

56855 100

56855 101-103

56855 200

56855 201

56855 202

56855 302

56855

długość zakres pracy do SW zakres pracy do SW 56855 …
mm mm cale
150 27 1. 100
180 35 1.3/8 101
250 46 1.3/4 102
300 60 2.3/8 103
150 27 1. 200
180 35 1.3/8 201
250 46 1.3/4 202

VDE 250 46 1.3/4 302
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Klucze szybkomocujące

j
Wykonanie
Stal chromowo-wanadowa. Z szybką regulacją
zapadkową i dźwignią dociskową, odchylenie

główki 90°, szczęki gładkie (nie nadają się 
do szczęk ochronnych). Elementy klucza ocynkowa-
ne na połysk, dźwignia dociskowa lakierowana.
Duża siła mocowania dzięki przekładni dźwigniowej,
do stosowania również jako klucz płaski.

61059

długość rozwartość głębokość mocowania waga 61059 …
mm mm mm ok. kg
260 75 45 0,68 101

61059

Klucz do armatury

Wykonanie
Stal chromowo-wanadowa, lakierowany na czerwo-
no. Odchylenie główki 90°, z nakrętką nastawną
przytwierdzoną na stałe, kuty matrycowo, szczęki
szlifowane na gładko. Z nasadzanymi na szczęki
ochronnymi szczękami plastykowymi z poliamidu 
z trzpieniem zabezpieczającym. 

61066
Zapasowe plastikowe szczęki ochronne
Z poliamidu, z trzpieniem zabezpieczającym, 
po dwie.

61065

klucz szczęki zapasowe
długość rozwartość waga 61065 … 61066 …

mm mm ok.. kg
315 0-42 0,7 201 201

61066

61065 - 61066

Szczypce syfonowe (szczypce do rur)

Wykonanie
Stal chromowo-wanadowa z powierzchnią Titacrom,
z nakładanym przegubem ślizgowym, regulacja 4-

stopniowa do maks. 62 mm, szczęki chwytne 
z regulowanymi nakładkami z tworzywa, rękojeści
powlekane zanurzeniowo plastikiem.

61071

długość rozwartość waga 61071 …
mm mm ok. kg
250 62 0,3 201

61071

Szczypce syfonowe (szczypce do rur)

J
Wykonanie
Stal chromowo-wanadowa, z nakładanym przegu-
bem ślizgowym, regulacja 3-stopniowa, z wymienny-
mi, gładkimi szczękami z tworzywa sztucznego,
wąska główka 47 x 10 mm. Powierzchnia chromo-
wana i polerowana, rękojeść z powłoką PVC.

Zastosowanie
Specjalne szczypce do szczególnie delikatnych i
trudno dostępnych części o kształcie cylindrycznym
jak pierścienie śrubowe, rurki, lampy itp. (najmniej-
szy otwór 15 mm).

61073
Zapasowe szczęki z tworzywa sztucznego
Po dwa.

61072

klucz szczęki zapasowe
długość rozwartość waga 61072 … 61073 …

mm mm ok.. kg
230 55 0,3 101 101

61073

61072 - 61073

Uchwyt do zaworów venti-grip®

u
Wykonanie
Z wygiętą rękojeścią i rozwieranym koszem
sprężynowym. Tulejka rozprężna z nakrętkami
dociągającymi. Stal niklowana matowa. 

Rękojeść i pokrętło lakierowane. Nie powodują
uszkodzeń czy deformowania króćca zaworowego.
Zastosowanie
Do króćców zaworowych 1 1/4 cala -1 3/4 cala.
Uchwyt do montażu zaworów odpływowych 
w wannach, brodzikach i zlewozmywakach.

61081

króćce zaworowe 61081 …
od do cali

1 1/4 - 1 3/4 ( ) 101

61081

Klucze do nakrętek kurkowych

Wykonanie
Kute ze stali chromowo-wanadowej. Solidne 
z odchylaną rękojeścią poprzeczną, lakierowane
proszkowym lakierem epoksydowym. Pazur stalowy
przełączany na ruch prawy i lewy (z zapadką).

Pazur chwyta nakrętki o rozw. 15 - 32 mm. 
Waga 495 g.
Zastosowanie
Standartowe narzędzie każdego instalatora.

61085

długość 61085 …
mm
240 101

61085

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Teleskopowy klucz do nakrętek kurkowych

Wykonanie
Chromowany, z odchylnym pazurem do ruchu 
w lewo/w prawo. 4-stopniowa regulacja zapadką
kulkową w trzonie. Pazur chwyta nakrętki od rozw. 
od SW 10 do SW 32 mm, waga 700 g.

61086

długość rury 61086 …
mm

250 - 425 101

61086

Klucz płaski -sanitarny- (klucz ekspresowy)

Wykonanie
Stal chromowo-wanadowa.
Klucz płaski dwustronny z kluczem do śrub kąto-
wych w części środkowej.

Zastosowanie
Klucz montażowy do armatury, także do śrub
mocujących umywalek itp.

61090

rozwartość gwint wewnętrzny do długość całkowita 61090 …
szczęk mm śrub mm

17 x 19 M 10 210 101

61090

Klucz krzyżowy -sanitarny-

Wykonanie
Specjalna stal narzędziowa. Z 4 końcówkami
sześciokątnymi różnej wielkości, do wkręcania
przedłużek zaworów kurkowych wg DIN 3523 (3/8 /
1/2 / 3/4 cala/ 1 cal ) oraz po 3 stronach z gwintem
wewnętrznym do wkręcania śrub ekspresowych 
M8 / M10 / M12, lakierowany.

61093

wielkość 61093 …
mm

200 x 200 102

61093

Zestaw montażowy do armatury

u
Wykonanie
Zestaw dwunastoczęściowy, w zestawie: 
1 klucz do nakrętek kurkowych, 1 adapter z uchwy-
tem czworokątnym 1/2 cala, 3 nasadki do kluczy
nasadowych (10 mm, 11 mm, 14 mm), 1 pazur
wtykowy do mocowania desek WC, 1 adapter 
z otworem przelotowym do nasadek do kluczy
nasadowych 1/2 cala, 1 przedłużka sześciokątna
(90 mm), 1 mini obcinak do rur 4 - 16 mm, 1 frez 
do rur 4 - 38 mm, 1 klucz montażowy, 
1 grzechotka 1/2 cala, w kasecie blaszanej. 

Zastosowanie
Zawiera najczęściej używane narzędzia do instalacji
zaworów kurkowych wszystkich znanych producen-
tów, zaworów kątowych, mocowań umywalek, śrub,
przyłączy wody, mocowania muszli WC itp.

61100

61100 …

( ) 101

61100

Klucz stopniowany (klucz do zaworów kaloryferowych)

Zestaw uniwersalnych kluczy stopniowanych
Wykonanie
Ze stali kutej, kształt zestopniowany. Z grzechotką 
i kluczem do złączek. Grzechotka dwukierunkowa 
o długości 275 mm, klucz do złączek o długości 87
mm, z napędem czworokątnym 1/2 cala i 4 stopnia-
mi wielkości 3/8, 1/2, 3/4 cala, 1 cal (pasuje 
do złączek z krzywką i do złączek z gniazdem
sześciokątnym).

Zastosowanie
Do montowania i demontowania złączek w zawo-
rach kaloryferowych i zaworów zwrotnych.

61102 …

101

61102

61102

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Szczypce do rozwierania

j
Wykonanie
Z żeliwa ciągliwego, ze sprężyną. Szczęka samoza-
ciskowa. Szczęka o kształcie stożkowym, średnica 
6 - 36 mm,  długość 60 mm, lakierowane.

Zastosowanie
Do rur miedzianych.

61125

do rur waga długość całkowita 61125 …
mm ok. kg mm

12 - 28 0,6 230 101

61125

Obcinak do rur stalowych

61150
Obcinak do rur stalowych
Wykonanie
Korpus z wysokiej jakości, niełamliwego odlewu
ciągliwego GTW 40, z 1 krążkiem tnącym do stali 
i 2 rolkami prowadzącymi.
Zastosowanie
Do dokładnego cięcia rur pod kątem prostym przy
minimum zadziorów.

61151
Krążki tnące do rur stalowych.

Uwaga:
Krążki stalowe do rur żeliwnych dostępne na
zamówienie.

61150

obcinak krążek tnący
wielkość do rur od - do krążek tnący waga 61150 … 61151 …

cale Ø cale Ø mm Ø mm ok. kg
2 1/8 - 2 3 - 50 32 2,2 101 101
4 1 1/4 - 4 30 - 100 40 5,0 202 202

61151

61150 - 61151

Teleskopowy obcinak do rur INOX

Wykonanie
Rękojeść metalowa, 4 rolki prowadzące, zapasowy
krążek tnący z pokrętlem gałkowym. Dokładne
prowadzenie teleskopowe. Łatwa i prosta zmiana
zakresu pracy. Z wbudowanym gradownikiem do rur
stalowych V2A.

61165

obcinak do rur zapasowy krążek tnący
do rur 61165 … 61166 …

mm/cale
3-42 / 1/8 - 1 5/8 101 101

61166

61165 - 61166

Obcinaki do rur małe

Wykonanie
Korpus z ocynkowanego odlewu ciśnieniowego,
średnica cięcia regulowana przy pomocy lekko
chodzącego trzpienia, krążek tnący z chromowej
stali szlachetnej. Z 1 krążkiem tnącym i 2 rolkami
prowadzącymi.
Zastosowanie
Do cięcia rur miedzianych, mosiężnych, aluminio-
wych i cienkościennych rur stalowych.
Uwaga:
Zapasowe krążki tnące patrz nr kat. 61180.

61170
Model standardowy
Z wbudowanym frezem wewnętrznym do rur.

61171
Model Quick
Z samoczynnym przesuwem przy pomocy sprężyn
krążkowych i wysuwanym gradownikiem.

61170

standard quick
do rur krążek tnący długość waga wielkość 61170 … 61171 …

mm Ø mm mm kg mm
3 - 30 20 175 0,4 35 101
3 - 38 20 165 0,4 32 101

61171

61170 - 61171

Szczypce spawalnicze

j
Wykonanie
Odchylenie główki do 180°. Regulacja 5-stopnio-
wa przez osadzony na sprężynie trzpień docis-
kowy. Powierzchnia: szczęki czernione, rękojeść
lakierowana. Szerokość szczeliny 6 mm (do
materiałów o grubości do 4 mm).

Zastosowanie
Dla instalatorów i techników grzewczych do zagina-
nia rozgałęzień rur .

61121

długość całkowita 61121 …
mm
300 101

61121
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Obcinaki do rur małe

Wykonanie
Korpus z cynkowego odlewu ciśnieniowego,
średnica cięcia regulowana lekko chodzącym
trzpieniem. Krążek tnący z chromowej stali szlachet-
nej. Z 1 krążkiem tnącym i 2 rolkami prowadzącymi.
Zastosowanie
Do cięcia rur miedzianych, mosiężnych, aluminio-
wych i cienkościennych rur stalowych.

Uwaga:
Zapasowe krążki tnące patrz nr kat. 61180.

61172
u
Model Quick-automatic
Wykonanie
Z samoczynnym przesuwem przy pomocy sprężyn
krążkowych i wysuwanym gradownikiem, dodatkowo
z zapasowym krążkiem tnącym w rękojeści.

61175
Model mini
Wykonanie
Z chromowanym na twardo pokrętłem, wyjątkowo
krótka i poręczna forma.
Zastosowanie
Do cięcia rur w trudnych miejscach 
(dzięki krótkiej budowie mały promień pracy).

61172

Quick-automatic mini
do rur krążek tnący długość waga wielkość 61172 … 61175 …

mm Ø mm mm kg mm
4 - 32 20 165 0,4 32 101
3 - 16 20 48 0,1 16 101

61175

61172 - 61175

Zapasowy krążek tnący do obcinaka do małych rur

61180

do nr kat. krążek tnący 61180 …
Ø mm

61170 + 61175 20 x 4,8 x 3,0 201
61171 20 x 4,9 x 5,8 202
61172 20 x 4,8 x 5,1 203

61180

Obcinak do rur osłonowych falistych FIFFI

j
Wykonanie
Wysoce odporne tworzywo sztuczne z 2 wymiennymi
wkładami tnącymi.
Zastosowanie
Do obcinania i przycinania rur osłonowych z tworzy-
wa sztucznego w instalacjach sanitarnych,
grzewczych i elektrycznych. Pewne cięcie 
po obwodzie zewnętrznym, bez uszkodzeń rury
biegnącej wewnątrz.

61187

do rur do 61187 …
Ø mm

42 101

61187

Obcinaki do rur z tworzywa sztucznego

Wykonanie
Kabłąk z odlewu metali lekkich, powlekany pro-
szkową farbą syntetyczną, szybka regulacja 
i precyzyjne ustawienie trzpienia. Z rolkami pro-
wadzącymi w kabłąku i 1 specjalnym krążkiem
tnącym do tworzywa sztucznego, zamocowanym 
na osi trzpienia. W celu otwarcia nacisnąć przycisk 
i obcinacz jest gotowy do pracy. Szybka regulacja
przez dosunięcie rękojeści.

Zastosowanie
Ten obcinak do rur został opracowany specjalnie 
do cięcia rur z tworzyw sztucznych. Jego budowa
gwarantuje szybkie, pionowe przecięcie rury.

Uwaga:
W kabłąku wbudowany jest wysuwany gradownik.

61186
Zapasowy krążek tnący

61185

obcinak zapas. krążek tnący
Ø rury od - do krążek tnący ilość długość 61185 … 61186 …

mm Ø mm rolek mm 
6 - 75 40 4 245 101 101

61186

61185 - 61186



• Narzędzia precyzyjne do obróbki rur

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63www.hhw.pl61.10

6

Obcinaki do rur z tworzywa sztucznego

Wykonanie
Kształt pistoletowy z 1 nożem tnącym. Obudowa 
z aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Ruchoma
rękojeść przesuwa nóż tnący po zębatce stopniowo
do przodu. Przez naciśnięcie przycisku powrotnego
nóż wraca do swojej otwartej pozycji wyjściowej.

Zastosowanie
Ten poręczny obcinak do rur tnie rury PVC, rury 
z żywic syntetycznych, węży do wody itd. Obcinak
nakłada się na rurę pod kątem prostym. Po urucho-
mieniu dźwigni ręcznej rura zostaje odcięta.

61188

do rur do 61188 …
Ø mm

38 101

61188

Nożyce do rur z tworzywa

Wykonanie
Obudowa nożyc z aluminium, powlekana proszko-
wo, nóż ze stali chromowo-molibdenowej, wymien-
ny. Z przekładnią zębatkową.
Zastosowanie
Do cięcia pod kątem prostym i bez powstawania
zadziorów rur ciśnieniowych PE, PP i PVDF.

61191 103
Nóż zapasowy

61191 102

do rur 61191 …
Ø mm
0 - 42 102

nóż zapasowy 103

61191 103

61191

Frez do gradowania wewnętrznego i zewnętrznego rur

Wykonanie
Powlekany tworzywem sztucznym z frezem 
o 3 ostrzach.
Zastosowanie
Do rur 4 - 36 mm,  x długość 50 x 58 mm. Jedna
strona do gradowania wewnętrznego, druga strona
do gradowania zewnętrznego. Do usuwania
zadziorów z rur miedzianych, mosiężnych, alumi-
niowych i cienkościennych rur stalowych.

61205

wielkość do rur 61205 …
mm Ø mm

50 4 - 36 101

61205

Frez do gradowania wewnętrznego i zewnętrznego rur

Wykonanie
Polerowany korpus aluminiowy.
Zastosowanie
Do rur miedzianych, stalowych, ze stali szlachetnej 
i tworzyw sztucznych.

61206

do rur 61206 …
Ø mm
10 - 54 101

61206

Rozwiertak do gradowania rur

Wykonanie
Stal chromowa Alloy. Stożkowa głowica frezu z 6
ostrzami osadzona jest w dobrze chwytnej rękojeści
z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie
Do usuwania zadziorów we wnętrzach rur lub 
do poszerzania otworów.

61210

wielkość długość całkowita długość ostrza najmniejsza największa 61210 …
mm mm mm Ø mm Ø mm

10 - 34 150 36 8 33 101

61210
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Szczypce do gięcia rur

u
Wykonanie
Szczypce do gięcia do obsługi dwoma rękami 
z wymiennymi segmentami gnącymi. Z rękojeściami
z tworzywa na dźwigniach, małe, długość jedynie
260 mm. 6 części: korpus, dźwignia gnąca 
i 4 segmenty gnące, do rur 3-4/5-6/7-8 i 10 mm.
Zastosowanie
Gięcie do 180°. Idealne narzędzie dla montera.
Także do zamocowania w imadle.

61250 101
Wykonanie
Segmenty gnące ze stali.
Zastosowanie
Do rur wszelkiego rodzaju, także precyzyjnych rur
stalowych (rur hydraulicznych).

61250 102
Wykonanie
Segmenty gnące z aluminium.
Zastosowanie
Do precyzyjnych rur stalowych (rur hydraulicznych),
także do dających się giąć rur ze stali szlachetnej 
o grubości ścianki 1,0 - 1,2 mm.

61250 101 

zastosowanie do rur długość 61250 …
do rur ze Ø mm mm

stali precyzyjnej 3-10 260 101
stali szlachetnej / stali precyzyjnej 3-10 260 102

61250

Szczypce do gięcia rur

j
Wykonanie
Szczypce do gięcia rur do obsługi dwiema rękami 
z wbudowanym segmentem gnącym. Rękojeści 
z żeliwa ciągliwego, lakierowane z osłonami 
z tworzywa sztucznego. Segment gnący i kabłąk 
ze stali ocynkowanej, ze skalą stopniową na

segmencie gnącym i znakowaniem na stopce
gnącej do określania żądanego stopnia gięcia.
Zastosowanie
Ręczne szczypce do łatwego i dokładnego gięcia
rur miedzianych, aluminiowych, stalowych i ze stali
szlachetnej. Szczypce można zamocować także 
w imadle.

61255

do rur promień długość całkowita waga 61255 …
mm mm mm ok. kg

6 16 250 0,7 101
8 24 350 1,2 102

10 24 350 1,2 103
12 38 450 2,5 104

61255

Szczypce do gięcia rur

D
Wykonanie
Szczypce do gięcia rur do obsługi dwiema rękami z
wbudowanym segmentem gnącym. Uchwyt gnący z
szyną ze stali kutej matrycowo. Rękojeść z ma-
sywnej stali okrągłej, powierzchnia ocynkowana.
Segment gnący, hak chwytny i uchwyty na stałe

złączone ze sobą (nie są osobnymi elementami). 
Z dużą skalą na segmencie gnącym.
Zastosowanie
Do gięcia miękkich rur miedzianych i cienkościen-
nych rur aluminiowych, stalowych i ze stali szlachet-
nej.

61257

do rur promień długość całkowita waga 61257 …
mm mm mm ok. kg

10 23 250 0,8 101
12 30 270 1,2 102
15 42 350 2,0 103
18 55 380 3,0 ( ) 104

61257

Zestaw giętarek do rur do obsługi jedną ręką

Ä
Wykonanie
Solidna giętarka do obsługi jedną ręką z mecha-
nicznym posuwem. Uniwersalna, poręczna, lekka,
tylko 1,3 kg. Szybka praca dzięki lekkiemu przesu-
wowi i szybkiemu powrotowi. 
Zestaw Roller’s Polo składa się z: napęd, po 1
segmencie gnącym 10/12/15/18/22 mm, 1 uniwer-
salny ślizgacz na daną wielkość rury, w kasecie
blaszanej.

Zastosowanie
Do gięcia miękkich rur miedzianych Ø 10-22 mm,
miękkich rur miedzianych w otulinie (także cien-
kościennych wg EN 1057), miękkich rur stalowych
Ø 10-18 mm, do 1 mm grubości ścianki, rur
zespolonych w systemach Pressfitting Ø 14-26 mm.

61260

61260

segment tnący 61260 …
Ø mm

10 / 12 / 15 / 18 / 22 101

61250 102

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestaw hydraulicznych przyrządów do gięcia rur

u
Wykonanie
Korpus i segmenty ze stali. Precyzyjne ustawianie
trzpieniem, hydrauliczny posuw po zębatce. Pompa
wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa. 
Do stosowania bez imadła.
Zawartość zestawu:
Przyrząd do gięcia z pompą, siła nacisku 60 kN, 5
segmentów gnących do Ø rury 12 / 15 / 18 / 22 / 28
mm, ze stojakiem roboczym i montażowym. W
skrzynce.

Zastosowanie
Gięcie do 180°. Gięcie rur miedzianych półtwardych
i miękkich DIN-EN 1057, rur stalowych VA, hydrau-
licznych i miękkich do Ø 28 mm. Grubość ścianki
maks. 2 mm (VA 1,5 mm). Rury gazowe i wodne
DIN 2440 do 3/4 cala. Grubość ścianki maks. 2,65
mm, rury zespolone do 26 mm Ø.

61264

Ø rury waga 61264 …
mm ok. kg

12 / 15 / 18 / 22 / 28 57 F ( ) 201

61264

Zestaw do roztłaczania (szczypce do kielichowania)

Wykonanie
Stal kuta, powierzchnia chromowana, z czarnymi
rękojeściami z tworzywa sztucznego. Szczypce do
roztłaczania rur dostarczane są z 4 wymiennymi
głowicami do rozwierania ze stali szlachetnej do
rur miedzianych o rozwartości 12 / 15 / 18 /
22 mm, w kasecie blaszanej.
Zastosowanie
Do roztłaczania miękkich rur miedzianych, rur ze stali
miękkiej i szlachetnej o Ø 10-22 mm i grubościach
ścianki do 1,2 mm. Do kielichowania i wykonywania
redukcji na rurach ciągłych, kalibrowania zgniecio-
nych rur miedzianych i złączek lutowanych.

Uwaga:
Pozostałe głowice do rozwierania 10, 14, 16 mm
dostępne za zamówienie.

61272

długość waga 61272 …
mm ok. kg
370 3,3 ( ) 101

61272

Zestaw przyrządów do podwójnego zawijania

u
Wykonanie
12 części w kasecie blaszanej. Korpus z żeliwa
ciągliwego, lakierowany piecowo na niebiesko.
Szczęka mocująca fosforanowana, matryce do
zawijania, elementy dociskowe do zawijania i śruby
dociskowe ze stali, oksydowane.
Zawartość zestawu:
kompl. korpus, szczęka mocująca, 6 elementów
dociskowych pojedynczych do kołnierzy E i F DIN
74234, (4,75/5,0/6,0/8,0/9,0/10,0 mm), element do
ustawiania i dociskowy 90° do kołnierzy D i E,
element do ustawiania (wzorzec nastawczy) do
kołnierzy E i F oraz element dociskowy do 180°,
obcinak do małych rur, frez do rur, w kasecie
blaszanej. 

Zastosowanie
Do wykonywania normatywnych kołnierzy pod-
wójnych E i F zgodnych z DIN 74234 i pojedynczych
D, kołnierze 90° na rurach miedzianych, kołnierze
180° na przewodach hamulcowych, chłodzących,
hydraulicznych i pneumatycznych. Do rur me-
trycznych 4,75/5,0/6,0/8,0/9,0/10,0 mm. Do zamoco-
wania na imadłe.

Uwaga:
(1) = 180°,
(2) = kołnierz D, 90°,
(3) = kołnierz E, podwójny,
(4) = kołnierz F, otwarty.

61275

zawartość 61275 …

12 cz. 101

61275

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestaw przyrządów do frezowania zaworów kurkowych

Wykonanie
W kasecie metalowej z 5 frezami płaskimi 3/8 / 1/4
/ 1/2 / 3/4 cala/ 1 cal. Korpus aparatu do frezowania
zaworów zbudowany jest z mosiądzu, trzpień ze stali
a frezy ze specjalnej stali narzędziowej. Część
gwintowana wyposażona jest w zestopniowane
gwinty różnej wielkości do wkręcania w gniazda
zaworów o różnej wielkości (3/8 - 1 cala). Uruchamia-
nie ręcznym kółkiem, nacisk regulowany śrubą
regulacyjną na sprężynie. Frezy można wymieniać.

Zastosowanie
Do frezowania gniazd zaworów w nieszczelnych
wodnych zaworach kurkowych.

61301

do zaworu wielkości 61301 …
cale

3/8 - 1 101

61301

Przetykacze do zlewów

Wykonanie
Klosz ssący z czerwonej gumy z wkręconą rączką
drewnianą o długości 410 mm.

średnica 61315 …
mm
130 101

61315

Spirale do przetykania rur

Wykonanie
Do rur ze średnicą wewnętrzną 24-100 mm, spirale
9 mm. W komplecie z korbką i głowicą przetykającą,
spirale ocynkowane, rączka czarna.

61322

Ø spirali długość 61322 …
mm m

9 5 201
9 10 202

61322

Przyrząd do przetykania rur

Wykonanie
Ze spiralą o długość 7,5 m w obudowie bębnowej 
z tworzywa. Otwory w tylnej części do czyszczenia
spirali. Wyciągana jest tylko potrzebna długość
spirali, reszta pozostaje w obudowie. Spirala 
z regulowaną głowicą i uchwytem zaciskowym 
do kręcenia w lewo i prawo, całość zabezpieczona
przed korozją.

Zastosowanie
Do stosowania z wiertarką ręczną i elektryczną.

61331

długość spirali do rur Ø spirali 61331 …
m od/do cale mm

7,50 1 - 2 8 101

61331

Pompka do przetykania rur 

Wykonanie
Z krótką i długą nasadką. Adapter do WC i umywa-
lek. 

Zastosowanie
Jako przetykacz ssąco-tłoczący.

61334

61334 …

101

61334

61315
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Pompki kontrolne

Wykonanie
Ręczne pompki kontrolne z pojemnikiem z ocynko-
wanej ogniowo blachy stalowej, korpus pompki
żeliwny, nurnik (tłok) i zawór tłoczny z mosiądzu,
zawór ssący z mosiądzu. Pompka w komplecie 
z manometrem i owalnym pojemnikiem ocynkowa-
nym z zaworem spustowym, wąż ciśnieniowy 3 m.
Zastosowanie
Do przeprowadzania próby ciśnieniowej na przewo-
dach wodnych i olejowych.
Uwaga:
Silnikowe pompy kontrolne dostępne na zamówie-
nie.

61355 201
Typ 220, ciśnienie próbne do 100 bar, z prostym
tłokiem nurnikowym.

Zastosowanie
Do sprawdzania elementów o mniejszej objętości.

61355 202
Typ 500, ciśnienie próbne do 200 bar, z podwójnym
tłokiem nurnikowym.
Zastosowanie
Do sprawdzania elementów, które najpierw muszą
być napełniane większą objętością.

61356
Przewody giętkie ciśnieniowe
Przewód giętki kontrolny z wkładką z siatki stalowej.
Długość 3 m do typu 500, ciśnienie próbne do
1000 bar, obustronnie z króćcem śrubowym G 3/8
cala A.

61355

pompka kontrolna przewód giętki
typ ciśn. robocze tłok pojemnik waga 61355 … 61356 …

bar Ø mm zawart. ltr. ok. kg
220 100 22 30 14 201
500 200 50/16 30 18 ( ) 202 ( ) 102

61355 - 61356

Pompka kontrolna

Wykonanie
Ręczna pompka kontrolna z pojemnikiem 12-litro-
wym. Pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej
lakierowany. Wielkość 500 x 190 x 140 mm 
z giętkim wężem ciśnieniowym 1/2 cala długości 
0,50 m. Manometr 0 - 50 bar. System odcinający 
z 2 zaworami.

Zastosowanie
Pompka do przeprowadzania próby ciśnieniowej 
w przewodach wodnych i olejowych do maks. 50
bar.

61351

przyłącze pojemnik waga 61351 …
cale zawartość lt. ok. kg
1/2 12 7 101

61351

Pasta uszczelniająca

Wykonanie
Pasta uszczelniająca do gwintów PARALIQ® PM 35.

Zastosowanie
Do instalacji gazowych, powietrza i wodnych do
130°. Dopuszczona przez DVGW/SVGW/ÖVGW
zgodnie z DIN EN 751, część 2 (DIN 30660) do
instalacji domowych, w szczególności do wody
pitnej. Do stosowania z lnem.

61385

zawartość 61385 …
g

600 101

61385

Szpula z lnem

Wykonanie
Ok. 5 mm szerokości, do wszystkich połączeń rur.

61390

waga wielkość Ø 61390 …
g mm

80 43 x 95 301

61390

szerokość grubość długość 61381 …
mm mm m

12 0,1 12 201

Taśma uszczelniająca

Wykonanie
Taśma uszczelniająca PTFE z tworzywa o wysokiej
jakości.

Zastosowanie
Do połączeń gwintowych. Odporna prawie na wszyst-
kie chemikalia. Uszczelnienie przed działanie płynów,
pary i gazów, dopuszczenie zgodnie z DIN-DVGW,
dzięki temu można ją stosować również jako uszczel-
nienie przed działaniem wszystkich gazów.

61381

61381

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestawy gwintownic ręcznych ROLLER’S CENTRAL

Ä
Wykonanie
Sprawdzona, solidna gwintownica ręczna. 
Wyjątkowo smukły kształt do prac w najwęższych
miejscach. Łatwa, szybka wymiana głowic gwinciar-
skich. Pewna blokada głowic gwinciarskich 
w dźwigni z grzechotką. Dźwignia z grzechotką 
3/8 - 1 1/4 cala(do 2 cali dodatkowo z dźwignią

grzechotkową 1 1/2 - 2 cale), na daną wielkość rury
1 szybkozmienna głowica gwinciarska do gwintu
rurowego prawego ISO 7-1 (DIN 2999). 
W kasecie blaszanej.
Jakość
Narzynki dzielone z udarnej, 
specjalnie hartowanej stali.

61501

61501

typ po 1 szybkozmiennej 61501 …
głowicy gwinciarskiej cale

zestaw R 3/8 - 1 1/4 R 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 101
zestaw R 1/2 - 1 1/4 R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 ( ) 102
zestaw R 3/8 - 2 R 3/8 / 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 103
zestaw R 1/2 - 2 R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 ( ) 104

Dźwignia z grzechotką

Ä
Wykonanie
Dźwignia z grzechotką do gwintownicy ręcznej
ROLLER’S CENTRAL. Wyjątkowo smukły kształt.
Dzielone ramię rurowe i krótki ruch grzechotki.
Specjalna blokada głowicy gwinciarskiej, stąd duża
stabilność przy nacinaniu.

Zastosowanie
Do szybkozmiennych głowic gwinciarskich 
ROLLER’S CENTRAL i ROLA.

61502

do głowic gwinciarskich uchwyt 61502 …
cale Ø w mm

R 1/8 - 1 1/4 63 101
R 1 1/2 - 2 90 ( ) 102

61502

Elektryczne zestawy gwinciarskie ROLLER’S KING

Ä
Wykonanie
Poręczna, kompaktowa, mocna gwintownica
elektryczna. Uniwersalna. 
Także bez imadła. Łatwa, szybka wymiana głowic
gwinciarskich. Specjalna blokada głowicy gwinciars-
kiej  w jednostce napędowej, stąd duża stabilność
przy nacinaniu. Solidna przekładnia o specjalnym
przełożeniu. Mocny silnik uniwersalny 230 V, 1200
W, obroty w prawo/ lewo, ochrona przed prze-
ciążeniem termicznym i impulsowy wyłącznik
bezpieczeństwa. W przenośnej kasecie blaszanej.

61510 101
ROLLER’S KING 1 1/4 Set C
Wykonanie
Jednostka napędowa, uchwyt dodatkowy, po 1
szybkozmiennej głowicy gwinciarskiej ROLLER`S
CENTRAL R 1/2 cala / 3/4 cala - 1 cal / 1 1/4 cala
do gwintów rurowych prawych ISO 7-1 (DIN 2999).

61510 102
ROLLER’S KING 2 Set C
Wykonanie
Jednostka napędowa, uchwyt dodatkowy, 
po 1 szybkozmiennej głowicy gwinciarskiej 
ROLLER`S CENTRAL R 1/2 cala / 3/4 cala - 
1 cal/1 1/4 cala/1 1/2 cala / 2 cale do gwintów
rurowych prawych ISO 7-1 (DIN 2999).

61510 102

61510

Szybkozmienne głowice gwinciarskie

Ä
Wykonanie
Sprawdzona, solidna szybkozmienna głowica
gwinciarska ROLLER’S CENTRAL. Dokładnie
osadzone narzynki o optymalnej geometrii cięcia, 
do bardzo lekkiego nacinania gwintów. Długa
prowadnica do perfekcyjnego centrowania rury.

Zastosowanie
Do dźwigni grzechotkowej ROLLER’S CENTRAL
oraz gwintownic elektrycznych ROLLER’S KING. 
Do gwintów rurowych prawych ISO 7-1 (DIN 2999).

61531

wielkość typ uchwyt 61531 …
cale Ø mm

R 1/4 1 1/4 63 ( ) 102
R 3/8 1 1/4 63 ( ) 103
R 1/2 1 1/4 63 104
R 3/4 1 1/4 63 105

wielkość typ uchwyt 61531 …
cale Ø mm
R 1 1 1/4 63 ( ) 106

R 1 1/4 1 1/4 63 ( ) 107
R 1 1/2 2 90 ( ) 108

R 2 2 90 ( ) 109

61531

typ po 1 szybkozmiennej 61510 …
głowicy gwinciarskiej cale

ROLLER`S KING 1 1/4 Set C R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 ( ) 101
ROLLER`S KING 2 Set C R 1/2 / 3/4 / 1 / 1 1/4 / 1 1/2 / 2 102

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Zestawy narzynek dzielonych

Ä
Wykonanie
Wysokiej jakości narzynki ROLLER`S CENTRAL 
o optymalnej geometrii cięcia, do bardzo lekkiego
nacinania gwintów. Narzynki dzielone z udarnej,
specjalnie hartowanej stali. Zestaw po 4 sztuki.

Zastosowanie
Do szybkozmiennej głowicy gwinciarskiej 
ROLLER`S CENTRAL. Do gwintów rurowych
prawych ISO 7-1 (DIN 2999).

61540

wielkość 61540 …
cale

R 1/4 ( ) 102
R 3/8 ( ) 103
R 1/2 104
R 3/4 ( ) 105

wielkość 61540 …
cale
R 1 ( ) 106

R 1 1/4 ( ) 107
R 1 1/2 ( ) 108

R 2 ( ) 109

61540

Środki smarujące do gwintownic RUBINOL 2000

Ä
Wykonanie
Nie zawierający oleju mineralnego środek sma-
rujący do gwintownic o wysokiej skuteczności
smarowania i chłodzenia. Całkowicie rozpuszczalny
w wodzie,  w celu kontroli całkowitego wypłukania
zabarwiony na czerwono. Przebadany na zgodność
z przepisami DVGW ÖVGW, SVGW.
Zastosowanie
Do wszystkich materiałów, specjalnie także 
do instalacji wody pitnej.

Uwaga:
Może być z powodzeniem stosowany także jako
środek chłodzący do cięcia metalu. Beczki 55 
l dostępne na zamówienie.

61645 102 

61645 104

61645

nazwa zawartość 61645 …

spryskiwacz 500 ml ( ) 102
kanister 5 ltr. 104

Gwintownica 300 Kompakt

61650

narzynki dzielone
wielkość rury trzpień waga 61650 … 61651 …

rury cale ok. kg
1/8 - 2 6 cale - 52 mm 52,0 F ( ) 101

1/2 - 3/4 BSPT EURO RH 0,6 101
1 - 2 BSPT EURO RH 0,6 102

61651

61650 - 61651

j
Wykonanie
Uchwyt szybkomocujący z wymiennymi narzynkami
profilowanymi, mechanizm centrujący uruchamiany
krzywką. Samosmarowanie przez głowicę gwinciar-
ską, z wbudowanym zbiornikiem na olej i opiłki.
Prędkość obrotowa wrzeciona 38 1/min. Przełącznik
rotacyjny z wbudowanym przełącznikiem nożnym,
ruch do przodu/ do tyłu. Silnik 1,7 kW, 230 Volt, 
25-60 Hz.
Dołączone wyposażenie:
Głowica gwinciarska BSPT 1/8 - 2 cale automa-
tycznie otwierająca się . narzynki dzielone 1/2 - 3/4
cala i 1 - 2 cale BSPT Euro. obcinak do rur 1/8 - 
2 cale swobodny, samocentrujący z krążkiem
tnącym. fres 1/8 - 2 cale. 5 ltr środka smarującego
do gwintownic.

61651
narzynki dzielone

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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. Maszyny i narzędzia precyzyjne do obróbki rur

GF, RA  
Urządzenia do obcinania i fazowa-
nia rur
Tworzymy normy: ponad 40 lat zadowo-
lonych klientów na całym świecie!
Nowa generacja pił do rur na opraco-
wanej przez Orbitalum Tools zasadzie
cięcia orbitalnego, teraz z wieloma
nowymi innowacyjnymi funkcjami 
i o ergonomicznym kształcie. Proces
obróbki prostopadłej bez zadziorów 
i deformowania ,  błyskawiczny.
Zewn. średnica rury: 12 - 508 mm
Grubość ścianki: 1 - 15 mm

REB, BRB  
Maszyny do obróbki powierzchni
czołowych rur
Tworzenie wysoce precyzyjnych 
i  odtwarzalnych  rowków pod spoiny
na powierzchniach czołowych rur .
Zwarta budowa, system szybkiego
mocowania narzędzi QTC®,  prosto-
padle i bez zadziorów , płytka skra-
wająca z czterema lub dwoma
ostrzami i powłoką wysokiej jakości .
Wewn. średnica rury: 49 - 500 mm
Zewn. średnica rury: 56 - 508 mm
Grubość ścianki: 3 - 22 mm

RPG  
Maszyny do planowania rur
Do prostopadłego planowania cienko-
ściennych rur ze stali szlachetnej 
i mikrozłączek bez powstawania zadzio-
rów . Tworzy płaską powierzchnię rury 
o bardzo wysokiej jakości powierzchni .
Bez zadziorów i prostopadle, system
szybkiej zmiany narzędzi, panewek
mocujących i rur, płytka skrawająca 
z dwoma ostrzami i powłoką wysokiej
jakości.
Zewn. średnica rury: 3 - 219,1 mm
Grubość ścianki: 2 - 3,6 mm

Consumables  
brzeszczoty, frezy, smary
Specjalnie opracowane do urządzeń
do obcinania rur Orbitalum 
Tools na największe obciążenia
i o najdłuższym okresie żywotności .

precision. power. simplicity.

Urządzenia do obcinania i fazowania rur GF i RA

R
Wykonanie
Przenośne maszyny z jednofazowym silnikiem 
na prąd przemienny, 200 - 240 Volt, 50/60 Hz, klasa
ochrony II, bezstopniowa elektryczna regulacja
obrotów. Wraz z wyposażeniem niezbędnym 
do eksploatacji maszyny.
Zastosowanie
Błyskawiczne cięcie i fazowanie rur z wysokostopo-
wej stali (stali szlachetnej), niskostopowej i niestopo-
wej stali, materiałów żeliwnych, metali nieżelaznych
i tworzyw sztucznych metodą -cięcia orbitalnego-.
Prostopadły i zimny proces obróbki bez zadziorów.
Optymalne przygotowanie do automatycznego
procesu spawania. Solidna budowa z silnym
napędem. Wyjątkowy, automatyczny proces
zanurzania. Wysoka ekonomiczność, wyższa
produktywność, długie okresy użytkowania.

Uwaga:
Wersja aluminiowa dostępna na zamówienie.

61660 101
Urządzenie do obcinania i fazowania rur RA 21 S
Wykonanie
550 Watt, prędkość obrotowa 180 1/min. 
Wraz z imadłem SOLO.
Zastosowanie
Specjalnie do cięcia i fazowania materiałów pełnych
i rur z cienkościennej stali szlachetnej.

61660 102
Urządzenie do obcinania i fazowania rur GF 4
Wykonanie
1800 Watt, prędkość obrotowa 65-215 1/min. 
Wraz z 1 piłą i 1 tubą żelu smarującego.

61660 103
Urządzenie do obcinania i fazowania rur RA 41
Plus
Wykonanie
1600 Watt, prędkość obrotowa 150-215 1/min. 
Wraz z 1 piłą i 1 tubą żelu smarującego.
Zastosowanie
Specjalnie do rur cienkościennych oraz fazowania
wysokiej jakości
.

61660 101

61660 103

typ wymiary nominalne zewn. Ø maks. grubość ścianki wewn. Ø 61660 …
rury cale rury mm mm rury mm min.

RA 21 S 1/8 - 2 5 - 63 0,5 - 4,5 2 F ( ) 101
GF 4 1/4 - 4 12 - 120 1,0 - 9,0 16 F ( ) 102
RA 41 Plus 1/2 - 4 10 - 120 0,6 - 7,0 4 F ( ) 103

61660

61660 102

R

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.
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Transporter rur

R
Wykonanie
Do urządzeń do obcinania i fazowania rur GF 4 i RA
41 Plus (nr kat. 61660).
Zastosowanie
Umożliwia bezwysiłkowe współosiowe podawanie
długich i ciężkich rur do urządzeń  GF i RA. Bardzo
solidne i stabilne wykonanie z ramą lakierowaną
proszkowo i rolkami ze stali szlachetnej. Piły można
montować bezpośrednio i bez specjalnego wypo-
sażenia na płycie montażowej podstawy. Regulowa-
na wysokość.

61665

zakres pracy udźwig dł. x wys. x szer. 61665 …
Ø rury mm kg mm

16 - 325 400 1850 x 1050 x 500 101

61665

Piły do urządzeń do obcinania i fazowania rur

R
61667 101-103
Economy
Zastosowanie
Do stali niskostopowej i niestopowej, materiałów
żeliwnych.

61667 104-112
Performance
Zastosowanie
Do stali wysokostopowej (stali szlachetnej).

61667 101-103 61667 104-112

Ø do grubości ścianki 61667 …
mm mm

63 1,2 - 2,0 101
63 2,0 - 5,5 ( ) 102
68 2,5 - 7,0 103
80 6,0 - 10,0 104
63 0,6 - 1,2 105
63 1,2 - 2,5 106

Ø do grubości ścianki 61667 …
mm mm

63 2,5 - 5,5 107
68 1,0 - 2,5 108
68 1,2 - 2,5 109
68 2,5 - 7,0 110
77 2,5 - 7,0 ( ) 111
75 6,0 - 10,0 112

61667

Kombinacja piła/frez

R
Wykonanie
Skład zestawu:
piła i frez z powłoką tytanową.
Zastosowanie
Do jednoczesnego cięcia i fazowania rur ze stali
wysokostopowej (stali szlachetnej), stali niskostopo-
wej i niestopowej oraz materiałów żeliwnych.

61670 101
Kombinacja piła/frez do złączek rurowych
Do rur systemu złączek wciskowych.

61670 102-103
Kombinacja piła/frez do spoin

Ø do grubości ścianki kąt wysokość fazowania kąt wysokość ukosowania 61670 …
mm mm fazowania ° mm ukosowania ° mm

63 1,0 - 2 45/70 0,4/1,0 – – 101
68 2,5 - 7 30 7,0 - - 102
68 2,5 - 5 – - 35 5 103

61670

61670 101

Środek do smarowania piły

R
61675 101
Pasta do smarowania piły GF LUB
Zastosowanie
Wysokiej jakości pasta do smarowania do cięcia piłą
i frezowania. Wydłuża żywotność pił i frezów.

61675 102
Smar do piły GF TOP
Zastosowanie
Syntetyczny smar wysokiej jakości do cięcia piłą 
i frezowania. Wydłuża żywotność pił i frezów.
Zgodny z dopuszczeniem do żywności NSF H2.

61675 101 61675 102

61675 …

Pasta do smarowania piły GF LUB, 160 ml tuba 101
Smar do piły GF TOP, tuba, 180 g 102

61675

61670 102-103

. ( ) - częściowo z zapasów
magazynowych.


