
 

 

Haven KleenCut™ Modele: 620, 640, 725, 740 
 

Szybkobieżne urządzenia do automatycznego docinania rur  
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Ruchomy Model 620 
Technologia cięcia oparta na podpartych nożycach przecinak  
   

 
Metoda KleenCut™ wykorzystuje narzędzia, które są 

zeszlifowane, by pasować zarówno do średnicy zewnętrznej 

jak i wewnętrznej rur. Narzędzia wewnętrzne, przebijaki, oraz 

zewnętrzne, matryce, są rozdzielone na dwie sekcje i otaczają 

docinane rury z każdej strony. Gdy rura zostaje ustawiona w 

położeniu zapewniającym odpowiednią długość docięcia, 

system hydrauliczny przesuwa ruchomą sekcję narzędzi w 

kierunku pionowym i poziomym. Powoduje to nożycowe 

cięcie względem nieruchomej sekcji. 

 
Pręt blokujący 

Przycinane elementy  
Zalety 
 
• Cięcie nie pozostawiające zadziorów 

• Brak utraty materiału pomiędzy docinanymi elementami  

• Tnie stal niestopową, stale nierdzewne, HSLA, stal nieżelazną 

• Możliwość programowania posuwu tnącego z poziomu panelu 

operatora 

• Automatyczny załadunek i podawanie rur 
 
 
 

 Zadzwoń do nas jeszcze  
 dzisiaj pod numer: 
 77 4339445    

Odwiedź nas pod adresem 
www.ventor.pl 
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Do docinania nie pozostawiającego 
zadziorów. 



 

 

Haven KleenCut™ Modele: 620, 640, 725, 740 
 
 

Haven KleenCut™ model serii 600 wykorzystuje proces cięcia zwany 

podpartymi nożycami, który jest przeznaczony do elementów o grubej ściance i małej 

długości. Mechanizm odcinający można użyć z ładowarką rur do magazynu prostych 

rur lub do odcinania rur bezpośrednio ze zwojów. Rura jest transportowana z 

ładowarki lub zwoju do odcinającego podajnika chwytakowego lub zespołu 

serwopodajnika, który ustala długość docinanej części. Konstrukcja narzędzi 

wykorzystuje mechanizm złożony z dwóch zewnętrznych pierścieni i jednego 

wewnętrznego przebijaka. Przebijak ma formę dwuelementowej „pływającej” 

konstrukcji. Nieruchoma część przebijaka, zwana również stroną obciążoną, posiada 

ograniczającą klatkę zapewniającą umiejscowienie przebijaka na linii przecięcia. 

Posuw rury do przodu generuje odpowiednie tarcie, które to umożliwia. Ruchomą 

stronę przebijaka utrzymuje w miejscu pręt „blokujący”. Pręt pełni funkcję zarówno 

elementu podpierającego zespół przebijakowy jak i pręta ściągającego przycięte 

części. Po przecięciu części jest ona odkładana nad prętem. Po zapełnieniu się pręta 

automatycznie cofa się i ściąga części. Następnie pręt powraca do pozycji cięcia, by 

przyjąć nowe części (patrz schemat narzędzi serii 600). 

 
Haven KleenCut™ model serii 700 wykorzystuje proces cięcia zwany 

podpartymi nożycami, który automatycznie odcina precyzyjne długości rur. Na 

podstawie maszyny umieszczona jest głowica tnąca, która jest zintegrowana z 

ładowarką rur, trzpieniowym podajnikiem rur i mechanizmem ogranicznika długości. 

Po załadowaniu rury na trzpień tnący następuje odwrócenie cyklu i rura jest 

transportowana poprzez matryce w kierunku ogranicznika długości. Gdy rura dotknie 

ogranicznika długości następuje rozpoczęcie cyklu cięcia. Prawie w jednym czasie 

włączają się dwa cylindry wysokiego ciśnienia, najpierw cylinder poruszający się w 

pionie, a następnie cylinder poruszający się w poziomie. Czas i długość posuwu cyklu 

tnącego można regulować i kontrolować z poziomu panelu operatora (patrz schemat 

narzędzi serii 700). 

 

 

Specyfikacja  

  Wydajność 
cięcia 

Maks. 
grubość 
ścianki 

Elementy 
sterujące 

Docinane długości 
(min.- maks.) 

Możliwości kontroli 
długości 

  
        

 Model 620 

średnica wewn. 
0,375" – średnica 

zewn. 2" 20% Allen Bradley Programowalne (serwo) Podawanie ze zwoju lub pręta 

 (9,5 mm – 102 mm) średnicy Rexroth do 10,0" (254 mm) Serwopodawanie chwytakowe 

   (inne dostępne)    
        

 
Model 640 

średnica wewn. 
0,375" – średnica 

zewn. 4" 
20% 

średnicy 

Allen Bradley 
Rexroth 

(inne dostępne) 

Programowalne (serwo) 
do 14,0" (305 mm) 

Podawanie ze zwoju lub pręta 
Serwopodawanie chwytakowe 

  (9,5 mm – 102 mm) 
        

 
Model 725 

średnica wewn. 0,75" 
– średnica zewn. 0,5" 
(19 mm – 63,5 mm) 

8% 
średnicy 

Allen Bradley 
Rexroth 

(inne dostępne) 

Programowalne (serwo) 
do 24" (610 mm) (docelowo) 

Ręczna śruba pociągowa 
ogranicznika długości 
Szybka serwozmiana 
ogranicznika długości 

Serwopodawanie chwytakowe 

 

 
        

 
Model 740 

średnica wewn. 
0,75"– średnica 

zewn. 4" 
(19 mm – 102 mm) 

8% 
średnicy 

Allen Bradley 
Rexroth 

(inne dostępne) 

Programowalne (serwo) 
do 24"(610 mm)( docelowo) 

Ręczna śruba pociągowa 
ogranicznika długości 
Szybka serwozmiana 
ogranicznika długości 

Serwopodawanie chwytakowe 
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