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Ručná ohýbačka hydraulických rúr CMS 42 
 
Ohýbačka hydraulických rúr s ručným hydrogenerátorom, vybavená mechanickým 
koncovým spínačom. 
 

Objednávacie číslo CURCMS42 

Priemer ohýbaného potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Ohýbacie nástroje* ØD = 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28., 30, 32, 35, 38, 42 mm 

Rozmery 420x780x660 mm 

Hmotnosť  48 kg 

Mechanický koncový spínač súčasť dodávky 

Držiak nástrojov súčasť dodávky 

Set ohýbacích nástrojov voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: CUC42MSET 

 
*ohýbacie nástroje nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Ručná ohýbačka hydraulických rúr CM 42 
 
Kompaktná ohýbačka hydraulických rúr s ručným hydrogenerátorom, vybavená 
mechanickým koncovým spínačom. 
 

Objednávacie číslo CURCM42 

Priemer ohýbaného potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Ohýbacie nástroje* ØD = 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28., 30, 32, 35, 38, 42 mm 

Rozmery 420x780x660 mm 

Hmotnosť  40 kg 

Mechanický koncový spínač súčasť dodávky 

Fixačný kolík súčasť dodávky 

Set ohýbacích nástrojov voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: CUC42MSET 

 
*ohýbacie nástroje nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Elektrohydraulická ohýbačka hydraulických rúr C 42 
 
Elektro-hydraulická ohýbačka hydraulických rúr, vybavená elektrickým  koncovým 
spínačom. 
 

Objednávacie číslo CURC42 

Priemer ohýbaného potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Ohýbacie nástroje* ØD = 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28., 30, 32, 35, 38, 42 mm 

Príkon elektromotora 1,1 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 680x880x910 mm 

Hmotnosť  100 kg 

Ovládací panel súčasť dodávky 

Elektrický koncový spínač súčasť dodávky 

Olej súčasť dodávky 

Set ohýbacích nástrojov voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: CUC42MSET 

 
*ohýbacie nástroje nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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