
ß Wyposażenie warsztatu

Zamówienia Hotline - Fax: 032 205 37 63 www.hhw.pl 72.1. ( )- częściowo z zapasów
magazynowych.

7

Uniwersalne prasy kolanowe

Wykonanie
Regulacja dźwignią ręczną 360°, stabilny korpus
żeliwny z bardzo precyzyjną pracującą bez luzów
prowadnicą pryzmatyczną na suwaku prasy.
Pozycjonowanie głowicy prasującej przy pomocy
korby ręcznej odbywa się szybko i prosto. Zaciska-
nie następuje przy pomocy kilku śrub

sześciokątnych przechodzących przez wydrążony
korpus prasy. Duża powierzchnia do mocowania 
na płycie stołu z rowkami T. Nr kat. 203 i 204 z
przestawnymi sworzniami łożyskowymi na dźwigni
kolanowej w celu zwiększenia siły nacisku.

Uwaga:
Prasy kolanowe o większej sile nacisku i z napędem
pneumatycznym dostępne na zamówienie.

203 204

72030

201 202

Typ 72030 …

2,5 kN HKP/V 201
5 kN HKP/V ( ) 202

8/12 kN HKP/V F 203
8/16 kN HKP/V F ( ) 204

Dane techniczne: Typ 2,5 kN HKP/V 5 kN HKP/V 8/12 kN HKP/V 8/16 kN HKP/V
. maks. siła nacisku tylko w dolnym martwym punkcie ok. kN 8 14 16/20 24/32
. maks. siła nacisku przy dopuszczalnej sile dźwigni N 280 320 350/340 420/420
. długość skoku maks. mm 0 - 42 0 - 40 0 - 45 0 - 58
. występ mm 90 90 120 160
. wysokość obudowy mm 75 - 190 70 - 195 75 - 240 100 - 320
. otwór uchwytu suwaka Ø mm 10 H7 10 H7 10 H7 15 H7
. wielkość stołu mm 150 x 100 180 x 110 200 x 168 300 x 230
. wysokość całkowita mm 480 - 600 595 - 715 655 - 820 930 - 1150
. waga kg 11,5 20 32 79

Mechaniczne wysokowydajne prasy do montażu i przepychania otworów

Wykonanie
Bardzo stabilna konstrukcja spawana odporna 
na skręcenia. Kształt i przekrój są tak dopasowane,
by przyjmowały w sposób bezpieczny wszelkie
obciążenia występujące podczas eksploatacji.
Napęd przy pomocy 5-ramiennego koła ręcznego
przez przekładnię obiegową na śrubę napędową.
Dzięki dużemu przełożeniu potrzebne jest jedynie
niewielkie użycie siły do koła ręcznego. Prowadnice
wrzeciona czworokątnego wyposażone 
są w regulowane listwy. 
Powłoka lakierowa: RAL 7035 jasnoszara.
Zastosowanie
Szczególnie polecane do wykonywania w sposób
racjonalny i czysty wpustów przy pomocy igieł do
przepychania, ale także do wtłaczania i wytłaczania
panewek i sworzni oraz do montowania podzespołów.

Uwaga:
Ogranicznik głębokości z regulatorem precyzyjnym
dostępny na zamówienie . Odpowiednie igły 
do przepychania patrz nr kat. 16880 i kolejne.
Odpowiednie szafki patrz nr kat. 70036. Wszystkie
maszyny produkowane są na zamówienie także 
w wersjach specjalnych z większym skokiem 
i większą przestrzenią montażową.

72035 101

Typ 72035 …

T3 F ( ) 101
T5 F ( ) 102

72035 102

72035

Dane techniczne: typ T3 T5
. wałek roboczy czworokątny mm 40 55
. otwór uchwytu w wałku roboczym – Ø 20 H7 Ø 20 H7
. siła nacisku maks. kN 30 50
. ruch wałka maks. mm 450 550
. powierzchnia stołu mm 280 x 220 350 x 250
. Ø stołu obrotowego mm 235 235
. powierzchnia podstawy mm 500 x 280 550 x 350
. wysokość całkowita przy wyciągniętym suwaku zębatkowym mm 1.450 1.650
. waga kg 110 195
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Szafka pod prasy do montażu i przepychania otworów

Wykonanie
Szafka-podstawka z drzwiami i przegródką.

Zastosowanie
Do mechanicznych wysokowydajnych pras mon-
tażowych i do przepychania otworów nr kat. 72035.

powierzchnia podstawy wysokość 72036 …
mm mm

480 x 580 750 F ( ) 101

72036

72036

Giętarka kątowa mimośrodowa

N
Wykonanie
Z samohamownym szybkim mocowaniem mimośro-
dowym, ogranicznik kątowy płynnie nastawiany.
Przedłużacz dźwigni gnącej (rura gazowa 1.1/4
cala) nie wchodzi w zakres dostawy. 
Wyposażenie standardowe:
Giętarka kątowa ze zwykłą płytą do gięcia krawędzi
zaokrąglonych (R = 4 mm) i ostrych, klucz imbu-
sowy. Wszystkie maks. wartości gięcia dotyczą
materiału St37 do 400 N/mm2.
Bez ogranicznika długości.

Zastosowanie
Do uzyskiwania po zgięciu krawędzi ostrych 
i zaokrąglonych do 90°.

Uwaga:
Mimośrodowe giętarki kątowe możemy dostarczyć
również z pompą hydrauliczną lub ręczna o sile
nacisku 100 kN. Ewentualne zapytania prosimy
kierować do nas.

72120

powierzchnia podstawy dł. x szer. x wys. waga 72120 …
mm ok. mm ok. kg

220 x 180 370 x 250 x 260 26 F 501

72120

Do materiału o szerokości do mm 100
. wygina na zimno: płaskowniki stalowe DIN 1017 do mm 100 x 10 lub 65 x 12

materiały okrągłe i kwadratowe DIN 1013/14 do mm 25/22
kątowniki stalowe (wycinane) DIN 1028 do mm 100 x 10
płaskowniki miedziane DIN 1057/DIN 46433 do mm 100 x 30, R = 25 mm
do maks. klasy wytrzymałości
F 25 = 250 N/mm2

. wygina na ciepło: płaskowniki stalowe DIN 1017 do mm 100 x 22 lub 75 x 25
materiały okrągłe i kwadratowe DIN 1013/14 do mm 30
kątowniki stalowe (wycinane) DIN 1028 do mm 100 x 20

Hydrauliczny aparat do gięcia rur

N
Wykonanie
Ze składaną ramą do gięcia, napęd ręczny. Wygina
rury 3/8 - 2 cali o sile nacisku rzędu 
100 kN.
Zastosowanie
Do pustego zginania na zimno, pod kątem do 90°
rur gazowych i wodnych DIN 2440/2441.

Uwaga:
Aparat podstawowy, łącznie z elementami mon-
tażowymi, bez segmentów do gięcia. Wyposażenie
patrz nr kat. 72605.

72600 …

F 102

72600

Segmenty do gięcia z żeliwa szarego do hydraulicznych aparatów do gięcia rur

N
Zastosowanie
Do rur gazowych i wodnych DIN 2440/2441 do 90°,
lakierowane na czarno.

72605

do rur kąt gięcia 72605 …
R cale mm

3/8 45 ( ) 101
1/2 50 102
3/4 75 103

1 100 104
1.1/4 115 105
1.1/2 150 106

2 200 ( ) 107

72605

72600


