
2013-06-13 20:07

Sida 1 av 2http://www.rehobot.se/include/content/product-print.jsp?oid=552

Hydrauliska avdragare
AH-serien
AH hydrauliska avdragare är konstruerade för tuff
industriell miljö och finns med kapacitet från 5 ton
till 44 ton.

• Lång livslängd.
• Säkra och stabila dragoperationer då kolven
inte roterar.
• Självspännande konstruktion.

Den robusta designen gör att användare kommer
att ha nytta av dem i många år framöver.
Fördelen med en hydraulisk avdragare, jämfört
med en mekanisk, är många men främst att
tryckkolven inte roterar. Det innebär ett säkert
och stabilt drag utan risk att arbetsstycket ”vrids
loss”.

De mindre storlekarna, 5 ton och 10 ton, är
utrustade med en speciell mekanik som alltid
centrerar armarna. De anpassar sig synkront till
arbetsstyckets diameter och därigenom
underlättas handhavandet avsevärt samtidigt
som säkerheten ökar. Alla REHOBOT avdragare
är dessutom självspännande och har ett extra
stort spännområde. Spänndjupet kan enkelt
justeras genom att flytta infästningen av
griparmarna.

Avdragaren kan användas med 2 respektive 3
griparmar (gäller dock ej AH450 – endast 3-
armar). Olika längder av griparmar finns som
tillbehör.

Välj till en passande pumpsats - alla REHOBOT's
pumpar passar men vi rekommenderar antingen
vår 2-stegs handpump typ PHS70-1000/LS201
eller företrädesvis en lufthydraulisk
fotmanövrerad pump typ PP70A-1000/LS201.
Bägge varianterna levereras färdigmonterade
med 2 m högtrycksslang, svivel- samt
REHOBOT’s snabbkoppling.

Avdragarna säljs även utan hydraulik; A50, A110,
A200 samt A450 – för dig som redan har en
passande cylinder.



Tekniska data

Tillbehör

AMK801 - Manometerkit
Ett smart och säkerhetshöjande tillbehör för
att övervaka avdragarprocessen.
Snabbkopplingar gör den lätt att ansluta
mellan cylinder och pump.

Avdragararmar 110-280
Avdragararmar 110-280 levereras som
standard med A/AH110 och har 280 mm
spänndjup.

Avdragararmar 110-390
Avdragararmar med olika länger används då
spänndjupet inte räcker till. Typ 110-390
passar A/AH110 och har 390 mm
spänndjup.

Avdragararmar 110-490
Avdragararmar med olika länger används då
spänndjupet inte räcker till. Typ 110-490
passar A/AH110 och har ett spänndjup på
490 mm.

Avdragararmar 200-400
Avdragararmar 200-400 levereras som
standard med A/AH200 och har 400 mm
spänndjup.

Avdragararmar 450-680
Avdragararmar 450-680 levereras som
standard med A/AH450 och har 680 mm
spänndjup.

Avdragararmar 50-220
Avdragararmar 50-220 levereras som
standard med A/AH50 och har ett
spänndjup på 220 mm.

Säkerhetskedja 20-20
Vi rekommenderar användning av
säkerhetskedja vid alla typer av arbete med
en avdragare. Säkerhetskedjan spänns runt
armarna och skyddar på så sätt både
verktyg och användaren.

Namn Kapacitet Max. öppning Slagvolym Vikt
 kN (t) mm cm³ kg

AH50 49 (5) 250 165 6.4
AH110 111 (11) 400 485 15.1
AH200 200 (20) 500 1032 23.7
AH450 450 (46) 700 1272 76.1

Måttskiss AH50/110

Måttskiss AH200/450

Namn Kapacitet A B C D E F
 kN (t) ø mm mm mm mm mm ø mm

AH50 49 (5) 250 225 557 197 232 250
AH110 111 (11) 400 262 747 276 305 322
AH200 200 (20) 500 385 922 410 311 520
AH450 450 (46) 700 678 1060 485 200 635




