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ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - kompletace hadic

Zařízení pro ořez hydraulických hadic

index popis

FP-FSE-03 trn pro vnější ořez 3/16"
FP-FSE-04 trn pro vnější ořez 1/4"
FP-FSE-05 trn pro vnější ořez 5/16"
FP-FSE-06 trn pro vnější ořez 3/8"
FP-FSE-08 trn pro vnější ořez 1/2"
FP-FSE-10 trn pro vnější ořez 5/8"
FP-FSE-12 trn pro vnější ořez 3/4"
FP-FSE-16 trn pro vnější ořez 1"
FP-FSE-20 trn pro vnější ořez 1.1/4"
FP-FSE-24 trn pro vnější ořez 1.1/2"
FP-FSE-32 trn pro vnější ořez 2"

index popis

FP-FSI-08 trn pro vnitřní ořez 1/2"
FP-FSI-10 trn pro vnitřní ořez 5/8"
FP-FSI-12 trn pro vnitřní ořez 3/4"
FP-FSI-16 trn pro vnitřní ořez 1"
FP-FSI-20 trn pro vnitřní ořez 1.1/4"
FP-FSI-24 trn pro vnitřní ořez 1.1/2"
FP-FSI-32 trn pro vnitřní ořez 2"

FS50
Zařízení FINN POWER určené pro ořez vnější a vnitřní vrstvy pryže 
hydraulických hadic s ořezem v rozsahu průměrů 3/16” ÷ 2”. Použí-
váno pro kusovou i sériovou výrobu hydraulických hadic. Ovládáno 
ručně (směr otáčení) a spouštěno pomocí nožního pedálu, který je 
standardní součástí. Zařízení je poháněno 3-fázovým elektromotorem 
o výkonu 0,75 kW a má hmotnost 34 kg.
Standardně je vybaveno držákem nářadí včetně dvou ořezových nožů 
(pro vnější ořez). Hloubka ořezu je nastavována pomocí speciální-
ho mechanismu stavěcím šroubem. Zařízení FS50 spolupracuje s 
trny typu FSE pro vnější ořez a FSI pro vnitřní ořez(nutno objednat 
samostatně). Pro skladování nářadí lze objednat stojan FS-RACK.

FSE
Trny používané pro ořez vnější vrstvy pryže hydraulických hadic 
s ořezem. Spolupracuje s držákem nářadí zařízení FINN POWER 
FS50.

FSI
Trny používané pro ořez vnitřní vrstvy pryže hydraulických hadic s 
ořezem. Standardně dodávány s nožem, posuvným prstencem pro 
nastavení délky ořezu a pojistnými šrouby. Spolupracuje s držákem 
nářadí zařízení FINN POWER FS50.

FP-FS50

FP-FS-RACK
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SKALMAN
Velmi jednoduché, ruční zařízení určené k ořezu obalu nebo duše 
hydraulických hadic v rozsahu průměrů 3/16” do 2”.
Nepostradatelné v každé dílně vyrábějící hydraulické hadice.
Může být použito s nářadím typu EST, IST.
Montáž se provádí ve svěráku. Hmotnost 4 kg.

MIDI SKIVE 5-50B
Velmi jednoduché zařízení k odstraňování obalu nebo duše hyd-
raulických hadic 1, 2 a 4-opletových v rozsahu průměrů 3/16” do 2”.
Použití pro sériovou výrobu hydraulických hadic.
Může být použito s nářadím typu EST, IST.
Pohonem je 3-fázový motor o síle 0,37 kW. Hmotnost 35 kg.

POWER SKIVE 5-50
TWIN SKIVE 5-50
TWIN PUSH 5-50
Zařízení určené pro poloautomatický vnější nebo vnitřní ořez hyd-
raulických hadic 1, 2, 4 a 6-opletových o průměrech od 3/16” do 2” 
včetně narážení koncovek. Použití ve velkosériové výrobě hydrau-
lických hadic. Produkce 400 ÷ 600 ks/hod.
Pohon tlakovým vzduchem min. 6 bar.

POWER SKIVE 5-50 (HY-9082-00-00)
-  pohon: 3-fázový motor 0,75 kW
-  možno použít nářadí typu EST, IST a přípravky
 pro osazování koncovek

TWIN SKIVE 5-50 (HY-9082-02-00)
-  pohon: 3-fázový motor 2x0,75 kW
-  možno použít nářadí typu OST a přípravky
 pro osazování koncovek
-  současný ořez vnější i vnitřní vrstvy (zkrácený čas na operaci)

TWIN PUSH 5-50 (HY-9083-03-00)
-  určeno pouze pro osazování koncovek

HY-9020-00-05

HY-9020-04-01

HY-9082-03-00
HY-9082-02-00
HY-9083-03-00
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Zařízení pro ořez hydraulických hadic
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EST
Nářadí určené k ořezu obalu hydraulických hadic. Kompletní nářadí 
se skládá z kotouče (A) s úchytem nože (C), ořezávacího nože 
(D) a trnu (B). Délka ořezu je regulována délkou vysunutí trnu a 
hloubka ořezu je regulována velikostí posunutí nože k trnu. Trny 
jsou vyrobeny z tvrzené oceli a kotouč a úchyt nože z pozinkované 
oceli. Ořezový nůž má čtyři řezné hrany. Tzv. dlouhý úchyt nože je 
používaný v případě hadic vyžadujících ořezat pryž na větší délce. 
Pro zařízení POWERSKIVE jsou požadovány dva úchyty nože a 
dva řezné nože.

Zařízení pro ořez hydraulických hadic

IST
Nářadí určené k ořezu duše více opletových hadic, které jsou vy- 
ztuženy 3 až 6 vrstvami. Ořez duše se používá v případě armování 
koncovek INTERLOCK. Kompletní nářadí obsahuje speciální oře-
zový nůž a posuvný trn. Délka ořezu je regulována délkou posunutí 
trnu a činí 5 až 35 mm. Hloubka ořezu je regulována vysunutím nože 
z trnu (1 až 6 mm). Nářadí je vyrobeno z tvrzené oceli. Ořezávací 
nože jsou dodávány pro jednu nebo dvě velikosti nářadí a nepatří 
k soupravě nářadí (nutno objednat samostatně).

Nástroje EST-S (krátký držák nože)

index název délka ořezu

HY-9022-00-00 talíř + držák nože (100 mm)
HY-9022-00-01 držák nože (100 mm)
HY-9022-00-03 ořezový nůž
HY-9022-02-03 trn 3/16” 23 ÷ 37 mm
HY-9022-00-04 trn 1/4” 23 ÷ 37 mm
HY-9022-00-05 trn 5/16” 23 ÷ 40 mm
HY-9022-00-06 trn 3/8” 23 ÷ 46 mm
HY-9022-00-08 trn 1/2” 23 ÷ 46 mm
HY-9022-00-10 trn 5/8” 23 ÷ 65 mm
HY-9022-00-12 trn 3/4” 23 ÷ 65 mm
HY-9022-00-16 trn 1” 23 ÷ 65 mm
HY-9022-01-20 trn 1.1/4” 23 ÷ 60 mm
HY-9022-01-24 trn 1.1/2” 23 ÷ 60 mm

Nástroje EST-L (dlouhý držák nože)

index název délka ořezu

HY-9022-01-00 talíř + držák nože (125 mm)
HY-9022-00-02 držák nože (125 mm)
HY-9022-00-03 ořezový nůž
HY-9022-00-16 trn 1” 40 ÷ 75 mm
HY-9022-01-20 trn 1.1/4” 45 ÷ 85 mm
HY-9022-01-24 trn 1.1/2” 45 ÷ 85 mm
HY-9022-01-32 trn 2” 45 ÷ 85 mm

index popis

HY-9025-15-06 nástroj pro ořez IST 3/8”
HY-9025-15-08 nástroj pro ořez IST 1/2”
HY-9025-15-10 nástroj pro ořez IST 5/8”
HY-9025-15-12 nástroj pro ořez IST 3/4”
HY-9025-15-16 nástroj pro ořez IST 1”
HY-9025-15-20 nástroj pro ořez IST 1.1/4”
HY-9025-15-24 nástroj pro ořez IST 1.1/2”
HY-9025-15-32 nástroj pro ořez IST 2”

index popis IST

HY-9025-01-05 ořezový nůž 5 mm 3/8”
HY-9025-01-06 ořezový nůž 6 mm 1/2”
HY-9025-01-08 ořezový nůž 8 mm 5/8”, 3/4”
HY-9025-01-10 ořezový nůž 10 mm 1”, 1.1/4”
HY-9025-02-10 ořezový nůž 10 mm (dlouhý) 1.1/2”, 2”




