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Elektrický lis na hydraulické hadice H130 EEL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 
 

Objednávacie číslo TUBH130 EEL 

Lisovacia sila 190 ton 

Max. priemer hadice 3“  – priemyselná hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 113 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,  

 63, 66, 69, 73 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 35 mm 

90
º 
prípojky 2“  

Príkon elektromotora 2,2 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 705x510x625 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 165 kg 

Olej súčasť dodávky 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH130CRB 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBKITDOPPIOPED 

Balíček na čistenie a údržbu voliteľné príslušenstvo  

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Elektrický lis na hydraulické hadice H130 EL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 
 

Objednávacie číslo TUBH130 EL 

Lisovacia sila 190 ton 

Max. priemer hadice 3“  – priemyselná hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

 1“ 1/4 – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 130 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,  

 63, 66, 69, 71 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 35 mm 

90
º 
prípojky 2“  

Príkon elektromotora 4 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 750x600x790 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 330 kg 

Olej 97 l 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH130CRB 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBKITDOPPIOPED 

Balíček na čistenie a údržbu voliteľné príslušenstvo  

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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