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Przecinaki do nakrętek Seria-NS

• Zaprojektowane specjalnie dla standardowych kołnierzy  
ANSI B16.5 / BS1560

• Cylinder jednostronnego działania (sprężyna powrotna)
• Technologia potrójnego ostrza daje trzy powierzchnie tnące przy 

jednym ostrzu
• Wymienne głowice zapewniają maksymalną elastyczność odnośnie 

zakresu nakrętek
• Wstępnie ustawiona umożliwia kontrolowane wysuwanie ostrza, co 

pozwala uniknąć uszkodzenia gwintów śruby
• Znajdujące się w wyposażeniu taśma antypoślizgowa i uchwyt 

zapewniają bezpieczniejsze wykonywanie manewrów
• Niklowany korpus cylindra zapewnia doskonałą ochronę 

antykorozyjną i zwiększa trwałość w warunkach pracy
• Wewnętrzny zawór upustowy ciśnienia zapewnia zabezpieczenie 

przed przeciążeniem
• Wszystkie modele wyposażone są w złączkę CR-400 z 

pokrywką przeciwpyłową.

Przedstawiono: Hydrauliczne przecinaki do nakrętek Seria-NS

Hydrauliczne przecinaki  
do nakrętek Seria-NC

Modele Serii -NC są dostępne 
z głowicą kątową dla nakrętek 
sześciokątnych 10 - 75 mm .

Mocny i precyzyjny
przecinak do nakrętek
o wysokich osiągach

◀ Przecinaki do nakrętek 
Serii -NS szybko tną 
i umożliwiają zdjęcie 
bardzo skorodowanych 
i zniszczonych nakrętek.

Strona:

Skala głębokości cięcia ostrza

 Regulowana skala głębokości cięcia 
umożliwia kontrolowane wysuwanie 
ostrza, co pozwala uniknąć 
uszkodzenia gwintów śruby .

Na skali, na wszystkich głowicach tnących, 
oznaczono zakresy śrub w wartościach 
metrycznych i calowych .

Narzędzia do rozdzielania 
połączeń

Równoległe kliny hydrauliczne Serii 
-FS i FSH zapewniają szybki i łatwy 
rozdział połączeń z zastosowaniem 

siły hydraulicznej lub mechanicznej .

Strona:

Narzędzia do regulacji 
ustawienia kołnierzy rur

Narzędzia Serii -ATM są 
bezpiecznymi i bardzo 
precyzyjnymi urządzeniami do 

regulacji ustawienia kołnierzy rur, pasującymi do 
powszechnie używanych kołnierzy ANSI, API, BS 
i DIN .

Strona:
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A

132
145
160
174
189
219

70 - 80
70 - 85
70 - 95

70 - 105
110 - 115
110 - 130

M45 - M52
M45 - M56
M45 - M64
M45 - M72
M76 - M80
M76 - M90

103 (917)
103 (917)
103 (917)
103 (917)

193 (1711)
193 (1711)

377
377
377
377
819
819

NS-7080
NS-7085
NS-7095
NS-70105
NS-110115
NS-110130

B

28
30
32
35
36
41

C

180
180
180
180
234
234

D

8,0
8,0
8,0
9,0
3,7
2,5

E

81
81
81
81

111
111

F

186
196
201
209
234
242

G

412
422
432
443
472
493

37,0
37,0
38,5
39,5
69,0
71,5

NSC-70
NSC-70
NSC-70
NSC-70
NSC-110
NSC-110

NSH-7080
NSH-7085
NSH-7095
NSH-70105
NSH-110115
NSH-110130

NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-70
NSB-110
NSB-110

NS-70105SH
NS-70105SA
NS-70105SCE 1)

NS-70105SEE 1)

NS-110130SH
NS-110130SA
NS-110130SCE 1)

NS-110130SEE 1)

NS-70105

NS-110130

P-392
–
–
–

P-802
–
–
–

–
XA-11G 2)

–
–
–

XA-11G  2)

–
–

–
–

XC-1202ME
–
–
–

XC-1202ME
–

–
–
–

PUD-1100E
–
–
–

PUD-1100E

GP-10S
 2)

GP-10S
GP-10S

 2)

GP-10S

GA-2
–
 

GA-2
GA-2

–

GA-2

GA45GC 3)

GA45GC 3)

HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206
HC-7206

CM-4
CM-4
CM-4
CM-7
CM-4
CM-4
CM-4
CM-7

Przecinaki do nakrętek

1) Maksymalna dopuszczalna twardość ciętych elementów wynosi HRc-44 . Na stronie 257 podano wymiary śrub i nakrętek sześciokątnych i powiązane średnice gwintów .
2) Przecinaki do nakrętek Serii -NS są dostarczane w dwu skrzyniach: Jedna zawierająca Cylinder NSC i druga, z głowicą tnącą NSH . Wymagany jest montaż .
3) Cylinder NSC oraz głowica NSH zawierają ostrze .

Zakres 
wielkości
nakrętek 
seścio-

kątnych 1)

(mm)

Zakres 
wielkości

śrub

(mm)

Udźwig

ton (kN)

Objętość
oleju

(cm3)

Numer
modelu 2)

(kg)

Wymiary (mm) Cylinder
hydraul. 3)

Głowica
tnąca 3)

Wymienne
ostrze

▼ DANE TECHNICZNE PRZECINAKA DO NAKRĘTEK

Zestawy przecinaków  
do nakrętek

By zapewnić maksymalną 
elastyczność, przecinaki do 

nakrętek serii NS można zamawiać także 
w zestawach (NS-xxxSy) . Wybierz rozmiar 
przecinaka do nakrętek i rodzaj pompy z 
tabeli poniżej .  
Aby zamówić dodatkowe głowice tnące 
(NSH-xxxxxx), cylindry (NSC-xxx) lub 
ostrza zamienne (NSB-xxx), skorzystaj z 
Tabeli wyboru poniżej .

WYBÓR ZESTAWU:

Wybierz przecinak  
do nakrętek

Wybierz typ pompy

▼ TABELA WYBORU ZESTAWÓW NARZĘDZIE-POMPA

Siła znamionowa:

917 - 1711 kN
Wymiar nakrętki sześciokątnej:

70 - 130 mm
Zakres wielkości śrub:

M45 - M90
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Seria 
NS

1) W przypadku zestawu z pompą 115 V należy w numerze modelu zamienić ostatnią literę „E” na literę „B” . 
 Przykład: NS-70105SCB  (zestaw z bezprzewodową pompą XC, 115 V);  
 Przykład: NS-110130SEB  (zestaw z pompą elektryczną serii PU, 115 V)
2) Pompa pneumatyczna XA-11G jest wyposażona we wbudowany manometr .
3) Szczegółowe informacje dotyczące GA45GC znajdują się na stronie 126 .

Numer modelu 
zestawu
narzędzia-pompa

Numer modelu
przecinaka do 
nakrętek

Numer modelu
pompy
ręcznej

Numer modelu
pompy

pneumatycznej

Pompy
bezprzewo-

dowej (230V)

Pompy
bezprzewo-

dowej (230V)

Numer modelu
pompy

elektrycznej

Numer modelu
czujnika
ciśnienia

Nr mod. 
przyłącza

manometryc-
znego

Numer modelu
węża

hydraulicznego

Numer modelu
skrzyni

magazynowej

Wybór pompy Oprzyrządowanie dołączone do zestawu



www.enerpac.com228

▼ 

2 x 57
2 x 92

19 - 28
31- 41

3 - 28
3 - 28

5
10

38
54

24,6
78,7

70
104

155
216

196
152

88
114

25
38

206
273

19
31

11,5
18,1

209
279

76
108

FS-56*
FS-109*

10
20
27
35
62

103
172

127 - 508
63 - 355
63 - 304
63 - 254
12 - 152
12 - 88
12 - 63

558 - 1066
406 - 711
355 - 609
304 - 508
203 - 406
101 - 203
76 - 101

32
50

FS-56
FS-109
FS-109

P-392
P-392
PATG-1102N

STF-56H
STF-109H
STF-109A
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A B

C

E F H I JD

FS-56 FS-109

Rozmiar rury (mm)

Hydrauliczny rozpieracz kołnierzy

• Mały ciężar i ergonomiczna budowa zapewniają łatwość użycia
• Regulacja rozstawu ramion w zakresie od 70 do 216 mm stwarza 

szerokie możliwości zastosowań
• Cylindry jednostronnego działania ze sprężyną powrotną,  

seria RC DUO pozwalają na wykonywanie pracy szybko i niezawodnie.

Maksymalna 
grubość 
kołnierza

(mm)

Średnica 
sworznia

(mm)

Standard-
owy
klin
(mm)

Siła 
znamio-

nowa
ton

Skok

(mm)

Objętość
oleju

(cm3)

Numer 
modelu

min . maks .

Wymiary (mm)

(kg)

Tabela doboru rozpieraczy kołnierzy
Ciśnienie

znamionowe 
ASA (bar)

Przedstawiony model: FS-56

Zestawy pomp  
i narzędzi

 Dla wygody Zamawiających rozpieraki 
kołnierzy, oznaczone gwiazdką (*) 
są dostępne w zestawach (pompa, 
narzędzie, manometr, złączki i wąż) .

Numer modelu 
zestawu

Numer modelu
rozpieraka

Numer modelu
pompy

Rozpieraki klinowe

Kliny o małym tarciu, gładkie i 
o równoległym ruchu klina ze 
specjalnym wymodelowaniem 
kształtu klina . Chroni przed 

uszkodzeniem kołnierzy rur oraz przed 
niesprawnością ramienia napinającego .

 Strona:

* Dostępne w zestawach, patrz uwaga na niniejszej stronie .

Siła tnąca:

5 - 10 ton
Rozstaw:

70 - 216 mm
Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar

Seria 
FS, STF
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14 (125)
8 (72)

FSH-14*
FSM-8

6
6

80
80

78
–

7,1
6,5

FSH-14 FSM-8

FSB-1

SB-1

FSH-14 P-392 STF-14H

SW-22

Maksymalna
siła rozwarcia

ton (kN)

Nasadki FSB-1

 Użycie nasadek FSB-1 pozwala 
na osiągniecie maksymalnego 
rozwarcia wynoszącego 80 mm . 
Nasadki te pasują zarówno do 
FSH-14 i FSM-8 .

Hydrauliczne i mechaniczne rozpieraki klinowe
FSH-14 i FSM-8 z bloczkami bezpieczeństwa SB-1

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar (FSH-14)

• Kliny wysuwające się równomiernie i bez tarcia, eliminują uszkodzenia kołnierzy i 
ryzyko uszkodzenia narzędzia.

• Samohamowny klin zapobiega przypadkowemu wysunięciu się narzędzia

• Wymaga jedynie 6-milimetrowej szczeliny

• Schodkowy kształt rozpieraka - w każdym położeniu narzędzie może pracować z 
pełną siłą

• Niewielka ilość ruchomych części zapewnia wysoką trwałość narzędzia

• Rozpierak mechaniczny FSM-8 dostarczany jest wraz z bloczkiem bezpieczeństwa 
i kluczem nasadowym

• Rozpierak hydrauliczny FSH-14 dostarczany jest wraz z bloczkiem 
bezpieczeństwa i cylindrem hydraulicznym Enerpac RC-102.

▼   Konserwacja kołnierza i rozdzielanie łączeń z użyciem 
hydraulicznego rozpieraka klinowego FSH-14.

1) Z nasadkami FSB-1 .
* Dostępne w zestawach, patrz uwaga na niniejszej stronie .

Maksymalna siła rozwarcia:

8 - 14 ton

Grubość końcówek/Maksymalne rozwarcie 1):

6 mm / 80 mm

Rozdzielacze sterujące
Umożliwia taką regulację strumieni 
objętościowych (przepływów) dla 
2 lub 4 cylindrów jednostronnego 
działania, w celu jednoczes- 
nego wysuwu .

 Strona:

Numer
modelu

Grubość
końcówki

(mm)

Maksymalne
rozwarcie 1)

(mm) 

Typ
rozpieraka

Hydrauliczny
Mechaniczny

Objętość
oleju
(cm3) (kg)

Zestawy pomp i 
narzędzi

Dla wygody Zamawiających rozpieraki 
są dostępne w zestawach (pompa, 
narzędzie, manometr, złączki i wąż) .

Numer modelu 
zestawu

Numer modelu
rozpieraka

Numer modelu
pompy ręcznej

zamknięta otwarta zamknięta otwarta

Seria 
FSH, FSM, STF
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Urządzenia do regulacji ustawienia kołnierzy rur
ATM-4, ATM-9, ATM-2 (model ATM-9 pokazany bez pompy i węża) 

•  Narzędzia Enerpac z serii ATM pozwalają szybko i 
bezpiecznie korygować skrętne i rotacyjne błędy ułożenia bez 
konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania.

•  Do większości kołnierzy typu ANSI, API, BS i DIN.

• Szybsze przygotowanie dzięki eliminacji łańcuchów, krążków 
linowych i stelaży.

•  Pasek zabezpieczający zwiększa bezpieczeństwo obsługi.

•  Możliwość instalacji i używania w dowolnej pozycji.

• Zachowuje stabilność i nie przesuwa się nawet przy pełnym 
obciążeniu.

•  Lekka i przenośna konstrukcja umożliwia łatwy transport i 
obsługę nawet w odległych lokalizacjach.

 •  Każdy model ATM zawiera narzędzie i skrzynkę akcesoriów.

▼   Model ATM-9 został przedstawiony z 
opcjonalnym manometrem i adapterem 
manometru.

Szybszy, prostszy i 
bezpieczniejszy sposób 
ustawiania kołnierzy.

Regulowany zasięg

Duży zakres regulacji 
zasięgu ramienia i 
opuszczanej nogi modeli 
ATM-4 i ATM-9 umożliwia 

precyzyjne wyrównanie.

Przyłącze manometryczne

Model ATM-9 obejmuje 
pompę ręczną P-142 i wąż 
HC-7206C o długości 1,8 m. 
W celu łatwego montażu 

manometru w układzie zaleca się 
używanie manometru GP-10S i adaptera 
GA-4.

▼   Zasilanie kompaktowego modelu ATM-2 
polega na ręcznym obracaniu korbki.

 Strona:  
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18

11
37

39
81

19
3

93

288
292 329

367
480

45
158

ø 100

54

29
2

35
7

105 ø 100
240

521
656

82
47

82
20

5
45

3 29
4

ATM-4

ATM-2 ATM-4

ATM-9
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1
4
9

ATM-2
ATM-4
ATM-9 *

10
40
90

16
24

31,5

14 - 82
30 - 133
93 - 228

.55 - 3.29
1.18 - 5.23
3.66 - 9.00

1,6
8,6

14,5

.63

.95
1.24

Minimalny rozmiar śrub:

16 - 31,5 mm
Grubość ścianki kołnierza:

14 - 228 mm
Maksymalny udźwig:

1 - 9 ton (10 - 90 kN)

ATM 
Seria

Narzędzia do regulacji ustawienia kołnierzy rur

* Model ATM-9 obejmuje pompę ręczną Enerpac i wąż hydrauliczny. (Manometr z adapterem 
jest dostępny oddzielnie).  Podana masa modelu ATM-9 dotyczy samego narzędzia.

Zestawy pomp i 
siłowników

W celu łatwiejszego 
pozycjonowania i 
wyrównywania rurociągów 

można też używać siłowników 
hydraulicznych, podnośników  
i klinów.

Obrabiarka powierzchni 
czołowych kołnierzy

Przenośne narzędzie 
ręczne FF-120 zapewnia 
bezpieczną i wygodną 

obróbkę nawet najtrudniej dostępnych 
kołnierzy rur.

Zastosowania

Narzędzia z serii Enerpac 
ATM pomagają w 
korygowaniu niewłaściwie 

ustawionych kołnierzy rur, 
umożliwiając wprowadzanie śrub 
łączących. 
Ustawianie kołnierzy może być 
konieczne podczas budowy lub 
konserwacji instalacji rurowych. 

Są to narzędzia dla monterów 
i konserwatorów rur, 
należące do najprostszych, 
najbezpieczniejszych i najbardziej 
skutecznych z obecnie dostępnych 
rozwiązań do ustawiania kołnierzy.

① Wysuwane ramię umożliwia 
stosowanie na różnych typach 
kołnierzy.

② Łatwy transport i obsługa dzięki 
przenośnej i lekkiej konstrukcji.

③ Ręcznie regulowana podstawa 
umożliwia łatwe ustawianie 
przez jednego operatora.

④ Pasek zabezpieczający 
zapewnia bezpieczną obsługę 
w pozycji poziomej lub 
pionowej.

Maksymalne
udźwig

Minimalny
rozmiar śruby

Grubość ściany
kołnierza

Numer
modelu

▼  Seria ATM: szybszy, prostszy i bezpieczniejszy 
sposób na wyrównywanie kołnierzy.

ton (mm) (mm) (kg)(cale)(cale)kN

 Strona:  

 Strona:  
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Obrabiarka powierzchni czołowych kołnierz

• Ułatwia obrabianie powierzchni – tę ręczną obrabiarkę można 
ustawić w dowolnym miejscu, bez konieczności zapewnienia 
zasilania pneumatycznego, elektrycznego lub hydraulicznego

• Lekka i przenośna (15 kg w futerale)
• Nastawna głowica tnąca do obrabiania płaskich powierzchni 

kołnierzy połączeń rurowych w zakresie średnicy zewnętrznej 
kołnierza 25,4 - 304,8 mm [1 - 12 cali]

• Wymienne pierścienie pasujące do mocowania przy średnicy 
wewnętrznej w zakresie 25,4 - 152,4 mm [1-6 cali] umożliwiają 
użytkownikowi pracę przy wielu różnych kołnierzach, gdyż kolejne 
ustawienie obrabiarki zajmuje minimalną ilość czasu

• Wymienne gwinty pociągowe odpowiednie do obróbki uszkodzonych  
kołnierzy odgiętych do góry (RF), płaskich (FF) lub soczewkowych

• Korpus z rozszerzalnymi pierścieniami pasującymi jest 
samocentrujący i zapewnia rzeczywiste współśrodkowe działanie.

Przedstawiony model: FF-120

Bezpieczna, wydajna 
i dokładna ponowna 
obróbka płaskich 
powierzchni kołnierzy

◀ Enerpac FF-120 podczas obrabiania 
powierzchni czołowej kołnierza rurowego.

Całość mieści się w futerale na 
kółkach

Obrabiarka FF-120 to zestaw 
przenośny o wadze zaledwie 15 kg .  
Do jej transportu, łatwego 

ustawienia i obsługi wystarczy jeden technik . 
Zestaw zawiera:
Komplet FFL z elementami ustalającymi, o-ringami i 
przedłużkami .
Komplet FSS ze śrubą pasującą i nakrętką ½”-20 UN 
dla chropowatości powierzchni Ra 1,6 - 2,4 µ .
Komplet FSF ze śrubą pasującą i nakrętką ½”-11 UNF 
dla chropowatości powierzchni Ra 3,2 - 6,3 µ .

Narzędzia do rozdzielania 
połączeń

Równoległe kliny hydrauliczne 
serii FS i FSH zapewniają 
szybki i łatwy rozdział połączeń 

z wykorzystaniem energii hydraulicznej lub 
mechanicznej .

Narzędzia do wykonywania 
połączeń

Do ustawiania skręconych 
i obróconych kołnierzy bez 
dodatkowego obciążania rurociągu 

używaj narzędzi do regulacji ustawienia  
kołnierzy serii ATM .

Kontrolowane dokręcanie

Do uszczelniania połączeń 
wymagających precyzyjnego 
momentu obrotowego lub 
napięcia używaj urządzeń do 

połączeń gwintowych firmy Enerpac: ręcznych 
wzmacniaczy momentu serii E, hydraulicznych 
kluczy dynamometrycznych serii S i W lub 
hydraulicznych napinaczy śrub serii GT .

 Strona:  

 Strona:  

 Strona:  
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4 5 6 7

2 3

1

2

3

5

7

8

9

10

11

12

6

4

25,4 - 304,8 25,4 - 152,41,0 - 12,0 1,0 - 6,0 3,2 - 12,5 6,8FF-120

Mechaniczna obrabiarka powierzchni czołowych QuickFace

Seria
FF

1 Pokrętło głębokości cięcia
2 Skrzynka przekładniowa
3 Pokrętło nastawy 

głębokości skrawania 
z podziałką: 0,127 mm 
(0,005 cala) na znak

4 Pierścień blokujący
5 Gwint pociągowy/śruba 

pasująca

6 Imak nożowy
7 Sanie obrotowe
8 Noże oprawkowe ze stali 

szybkotnącej 3/8”
9 Pokrętło blokady trzpienia
10  Obejma montażowa
11 Nastawne elementy 

ustalające
12 O-ring

▼ FF-120 cechuje się taką samą precyzją i jakością 
wykończenia jak obrabiarki z zewnętrznym zasilaniem.

1 Ręczne narzędzie do obróbki na zimno – nie wymaga 
zewnętrznego zasilania ani zezwolenia na prace 
gorące .

2 Kalibrowane sanie poprzeczne do precyzyjnej 
regulacji skrawania .

3 Nastawna głowica tnąca do obróbki płaskich 
powierzchni kołnierzy do rur o średnicy zewnętrznej 
w zakresie ø 25,4 - 304,8 mm .

4 Wymienne gwinty pociągowe umożliwiają wybór 
wykończenia powierzchni w zakresie Ra 3,2-12,5 µ .

5 Standardowa stal narzędziowa 3/8 cala lub 10 mm .
6 Wybór wymiennych pierścieni pasujących umożliwia 

montaż obrabiarki w rurach o średnicy wewnętrznej  
ø 25,4 - 152,4 mm (1 - 6 cali) .

7 Korpus z rozszerzalnymi pierścieniami pasującymi 
ustawia się centralnie w otworze zapewniając 
współśrodkowe i dokładne ustawienie .

Zakres średnic obrabianych kołnierzy:

ø 25 - 305 mm / 1 - 12”
Zakres wewnętrznych średnic rur :

ø 25 - 152 mm / 1 - 6”
Chropowatość po obróbce:

Ra 3,2 - 12,5 µ

Zakres średnic 
obrabianych kołnierzy 

Zakres wewnętrznych 
średnic rur w celu

mocowania

Chropowatość 
po obróbce

(mm) (mm) (Ra µ)(cale) (cale) (kg)

Numer
modelu

▼ TABELA WYBORU * bez obejmy montażowej

QuickFace, mechaniczna 
obrabiarka powierzchni 
czołowych kołnierzy
Przenośne, ręczne narzędzie 

zapewnia dostęp nawet do najtrudniej 
dostępnych kołnierzy w bezpieczny i 
wygodny sposób .

Ułatwia obrabianie powierzchni
Proste i opłacalne rozwiązanie – FF-120 
sprawia, że dwuosobowa operacja przy 
użyciu ciężkiego sprzętu, kompresorów i 
przenośnych generatorów staje się zadaniem 
dla jednej osoby . FF-120 wyposażono w 
wymienne gwinty pociągowe do ponownej 
obróbki powierzchni uszkodzonych 
kołnierzy płaskich, odgiętych do góry 
lub soczewkowych zgodnie z wysokimi 
wymogami norm bezpieczeństwa . 
Po wybraniu gwintu pociągowego 
właściwego dla danego kołnierza, korpus 
jest wkładany do końcówki rury i ustawiany 
za pomocą nastawnych elementów 
ustalających, aby zapewnić rzeczywiste 
współśrodkowe działanie . 

 
 

Ramię ostrza jest następnie obracane 
ręcznie za pomocą mechanizmu 
ślimakowego, aby zapewnić perfekcyjnie 
spiralne "gramofonowe" wykończenie . 
Narzędzie można nastawiać za pomocą 
skalibrowanych sani w celu wyznaczenia 
głębokości skrawania i właściwego 
wykończenia .

Wykończenie powierzchni i dokładność
Żłobkowane wykończenie liczące 30-55 
rowków na cal i chropowatość po obróbce w 
zakresie Ra 3,2-12,5 µ (125-500 mikrocali) .
FF-120 charakteryzuje się taką samą 
precyzją i jakością wykończenia jak 
obrabiarki z zewnętrznym zasilaniem .

Opłacalne rozwiązanie
Niewielka i przenośna obrabiarka 
FF-120 firmy Enerpac mogąca stanowić 
stałe uzupełnienie Państwa sprzętu . To 
perfekcyjne narzędzie do obrabiania 
powierzchni kołnierzy o małej średnicy .
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