
1357

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro řezání hadic

TF 1/EOP-CTF1-E

Zařízení pro řezání  1, 2 a 4-opletových hydraulických hadic do 
průměru 1.1/4” a 6-opletových hydraulických hadic do průměru 1”. 
Používány v dílnách  a servisních vozech.
- maximální vnější průměr hadice: 60 mm,
- pohon: 3-fázový elektromotor 1,1 kW,
               akumulátorové napájení 12 V (volitelně),
- ozubený řezný kotouč: Ø 250 mm (2900 ot/min),
- hmotnost: 31 kg,
- možné připojení odsávací hadice.

TF 2OP-CTF2
Zařízení pro řezání 1, 2 a 4-opletových hydraulických hadic do 
průměru 2” a 6-opletových hydraulických hadic do průměru 1.1/2”. 
Používány v dílnách  a pro malosériovou výrobu.
- maximální vnější průměr hadice: 75 mm,
- pohon: 3-fázový elektromotor 3 kW (400 V),
- ozubený řezný kotouč: Ø 250 mm (2900 ot/min),
- hmotnost: 130 kg,
- možné připojení odsávací hadice.
- volitelné vybavení: měřící stůl 2,7 m, systém vystředění hadice,
  měřič délky hadice, počítadlo řezů.

TF 1/ECOOP-CTF1-ECO

Zařízení pro řezání 1, 2 a 4-opletových hydraulických hadic do 
průměru 1”.
Používány v dílnách  a servisních vozech.
- maximální vnější průměr hadice: 45 mm,
- pohon: 3-fázový elektromotor 0,75 kW (400 V),
               akumulátorové napájení 12 V (volitelně),
- ozubený řezný kotouč: Ø 250 mm (2900 ot/min),
- hmotnost: 28 kg,
- možné připojení odsávací hadice.

TF 2/EOP-CTF2-E
Zařízení pro řezání 1, 2 a 4-opletových hydraulických hadic do 
průměru 2” a 6 -opletových hydraulických hadic do průměru 1.1/2”. 
Používány v dílnách  a pro malosériovou výrobu.
- maximální vnější průměr hadice: 75 mm,
- pohon: 3-fázový elektromotor 3 kW (400 V),
- ozubený řezný kotouč: Ø 250 mm (2900 ot/min),
- hmotnost: 44 kg,
- možné připojení odsávací hadice.
- volitelné vybavení: systém vystředění hadice, měřič délky hadice,
  počítadlo řezů.
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TF 3OP-CTF3

Zařízení pro řezání hydraulických 1, 2-opletových hadic do průměru 
3” a 4, 6-opletových hadic do průměru 2”. Používány pro sériovou 
výrobu.
- maximální vnější průměr hadice: 100 mm,
- pohon: 3-fázový elektromotor 5,5 kW (400 V),
- ozubený řezný kotouč: Ø 400 mm (2900 obr/min),
- hmotnost: 187 kg,
- možné připojení odsávací hadice.
- volitelné vybavení: měřící stůl 2,7 m, systém vystředění hadice, 
  měřič délky hadice, počítadlo řezů.
Dostupná verze s pneumatickým nátiskem hadice.

TF 4OP-CTF4

Zařízení pro řezání hydraulických 1, 2-opletových hadic do průměru 
3”, 4-opletových hadic do průměru 2.1/2”, 6-opletových hadic do 
průměru 2” a průmyslových hadic do průměru 3”. 
Používány pro sériovou výrobu.
 - maximální vnější průměr hadice: 100 mm,
- pohon: 3-fázový elektromotor 5,5 kW (400 V),
- ozubený řezný kotouč: Ø 400 mm (2900 obr/min),
- počítadlo řezů
- pneumatický nátisk hadice,
- hmotnost: 240 kg,
- volitelné vybavení: měřící stůl 3 m, vystředění hadice, měřič délky
  hadice, odsávací ventilátor.

TF 5OP-CTF5

Zařízení pro řezání hydraulických 1, 2, 4 a 6-opletových hadic do 
průměru 3” a průmyslových hadic do průměru 4”. Používány pro 
sériovou výrobu.
- maximální vnější průměr hadice: 160 mm
- pohon: 3-fázový elektromotor: 7,5 kW (400 V),
- ozubený řezný kotouč: Ø 520 mm (2900 obr/min),
- počítadlo řezů,
- regulovaná rychlost řezu,
- pneumatický nátisk hadice,
- hmotnost: 480 kg,
- volitelné vybavení: měřící stůl 3 m, vystředění hadice, měřič délky
  hadice, odsávací ventilátor.

TF 5/ECOOP-CTF5-ECO

Zařízení pro řezání hydraulických 1, 2, 4 a 6-opletových hadic do 
průměru 3” a průmyslových hadic do průměru 4”. Používány pro 
sériovou výrobu.
- maximální vnější průměr hadice: 160 mm
- pohon: 3-fázový elektromotor: 7,5 kW (400 V),
- ozubený řezný kotouč: Ø 520 mm (2900 obr/min),
- regulovaná rychlost řezu,
- pneumatický nátisk hadice,
- hmotnost: 340 kg,
- volitelné vybavení: měřící stůl 3 m, vystředění hadice, měřič délky
  hadice, odsávací ventilátor.
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro řezání hadic

HY-9010-00-00

POWER CUT 5-75 OT
Zařízení určené k řezání hydraulických 1, 2-opletových
do průměru 3” a 6-opletových hadic do průměru 2”.
Použití pro sériovou výrobu hydraulických hadic.
-  maximální vnější průměr hadice: 90 mm,
-  pohon: 3-fázový motor 7,5 kW,
-  rychlost otáček: 2850 ot/min,
-  přívod tlakového vzduchu min. 6 bar,
-  standardní řezný kotouč: Ø 520x4x38 mm - hladký,
   (možnost použití ozubeného kotouče),
-  pneumatické dotlačení hadice k řeznému kotouči,
-  nastavitelná rychlosti řezu,
-  hmotnost: 210 kg,
-  možné připojení k odtahu (Ø 100 mm).

MAXI CUT 5-60 OT
Zařízení určené k řezání hydraulických 1, 2 a 4-opletových
hadic do průměru 2”.
Použití pro sériovou výrobu hydraulických hadic.
-  maximální vnější průměr hadice: 80 mm,
-  pohon: 3-fázový motor 5,5 kW,
-  přívod tlakového vzduchu min. 6 bar,
-  rychlost otáček: 2850 ot/min,
-  standardní řezný kotouč: Ø 400x4x50 mm - hladký,
   (možnost použití ozubeného kotouče),
-  pneumatické dotlačení hadice k řeznému kotouči,
-  tři rychlosti řezu,
-  hmotnost: 140 kg,
-  možné připojení k odtahu (Ø 100 mm).HY-9009-00-00

MINI CUT 5-50
Zařízení určené k řezání hydraulických 1 a 2-opletových
hadic do průměru 2” a 4-opletových do průměru 1.1/4”.
Použití v dílnách a servisních vozech. 
-  maximální vnější průměr hadice: 80 mm,
-  pohon:  3-fázový motor 3 kW,
     motor 12/24 V 1,1 kW (napájení akumulátorem),
-  rychlost otáček: 2880 ot/min,
-  standardní řezný kotouč: Ø 300x3x50 mm - hladký,
   (možnost použití ozubeného kotouče),
-  hmotnost: 45 kg,
-  možné připojení k odtahu (Ø 63 mm).

HY-9006-01-00

KNIFE CUT 4-30 BT
Pneumatické zařízení pro řezání pryžových a termoplastových hadic 
s textilním opletem a plastových hadic v rozsahu vnějších průměrů 
od 4 mm do 30 mm. Vybaveno nářadím pro řezání jednoduchých a 
dvojitých hadic. Obsluha pomocí pedálu. 
Zajišťuje rovný a kolmý řez.
- maximální vnější průměr hadice: 30 mm,
- pohon: pneumatický 6 bar,
- síla řezu 1683 N,
- hmotnost: 14 kg.HY-9085-01-01
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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro řezání hadic

FINN-POWER CM30 (CM30/12V)
Zařízení pro řezání 1 a 2-opletových hydraulických hadic do průmě-
ru 2” (CM30/12V - 1.1/4”) a 4-opletových hadic do průměru 1.1/4” 
(CM30/12V - 3/4”). Použití v dílnách a autoservisech.
- pohon: 3-fázový motor 3 kW,
  motor 12 V, 1,1 kW
- rychlost otáček: 2750 ot/min,
- řezný kotouč: Ø 300 mm,
- možnost připojení k odtahu,
- hmotnost: 50 kg.

FINN-POWER CM35
Zařízení pro řezání 1 a 2-opletových hydraulických hadic do průměru 
2” a 4-opletových hadic do průměru 1.1/4”. Použití v dílnách a pro 
malosériovou výrobu.
- pohon: 3-fázový motor 3 kW,
- rychlost otáček: 2750 ot/min,
- řezný kotouč: Ø 300 mm,
- možnost připojení k odtahu,
- hmotnost: 60 kg.

FINN-POWER CM91
Zařízení pro řezání 1, 2, 4 a 6-opletových hydraulických hadic do 
průměru 3”. Použití pro sériovou výrobu.
- pohon: 3-fázový motor 11 kW,
- rychlost otáček: 2900 obr/min,
- řezný kotouč: Ø 650 mm,
- elektronické ovládání,
- regulace rychlosti řezu,
- počítadlo řezů,
- dodatečné vybavení: stůl pro měření délky hadic,
  odtahový ventilátor, brzda motoru.

FP-CM30

FP-CM35

FP-CM91
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Zařízení pro řezání hadic

FINN-POWER CM 75 PH
Zařízení k řezání hydraulických 1, 2 a 4-opletových do průměru 2”.
Použití pro sériovou výrobu hydraulických hadic.
-  maximální vnější průměr hadice: 80 mm
-  pohon: 3-fázový motor 7,5 kW
-  rychlost otáček: 3000 ot/min
-  standardní řezný kotouč: Ø 520x4x38 mm - ozubený
   (možnost použití hladkého řezného kotouče)
-  pneumatické dotlačení hadice k řeznému kotouči
-  nastavitelná rychlost řezu
-  váha 300 kg
Dodatečné vybavení obsahuje stůl s měřidlem k odměřování délky 
hadice (délka 2 m, s dodatečným dílem - 4 m) a odsávání.

Řezné kotouče
Kotouče jsou vyrobeny z tvrzené oceli. Dostupné jsou ve dvou typech:
-  standardní (hladké)
-  ozubené
Ozubené kotouče umožňují použití větších rychlostí řezu, obzvlášť 
v případě 4 a 6-opletových hadic.
Na přání možno dodat kotouče libovolných rozměrů.

FP-CM75PH

index popis

FP-CM75PH-S měřící stůl hadic
FP-CM75PH-W odtahový ventilátor

index popis

HY-9002-00-02 kotouč standard 200x3x40 mm
HY-9001-00-92 kotouč standard 250x3x16 mm
HY-9001-00-93 kotouč standard 250x3x25 mm
HY-9006-06-01 kotouč standard 250x3x25,4 mm
HY-9006-00-01 kotouč standard 250x3x32 mm
HY-9003-00-01 kotouč standard 300x3x16 mm
HY-9003-00-04 kotouč standard 300x3x50 mm
HY-9009-01-04 kotouč standard 400x4x50 mm

FP-055201 kotouč standard 520x4x38 mm

index popis

HY-9006-01-02 kotouč ozubený TS 250x3x40 mm
HY-9003-01-02 kotouč ozubený TS 300x3x50 mm
HY-9009-01-02 kotouč ozubený TS 400x4x50 mm
HY-9005-00-04 kotouč ozubený TS 520x4x50 mm

FP-12251 kotouč ozubený TF 520x4x38 mm

index popis

HY-9006-01-05 adaptér - prstenec 40x25,4 mm
HY-9006-01-06 adaptér - prstenec 40x32 mm
HY-9005-01-07 adaptér - prstenec 50x32 mm
HY-9005-01-04 adaptér - prstenec 50x38 mm
HY-9005-01-05 adaptér - prstenec 50x40 mm




