
Kannettavat putkentyostokoneet

• Lastuavaan kylmätyöstöön
• Katkaisu
• Viisteytys
• Sisä- ja ulkopuolinen kalibrointi
• Laipanoikaisu

.. ..
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LW COLD CUTTER

THT -putkenkatkaisu- ja viistekone soveltuu putkilinjasto-
jen työstöön avattavan rakenteensa vuoksi. Kone voidaan 
varustaa paineilma-, hydrauli-, sähkö- tai servomoottoril-
la. 

Työkalut sekä varusteet ovat yhteensopivia erikokoisten 
koneiden välillä. Koska työstö ei aiheuta kipinöintiä, pai-
neilmamoottorilla varustettua konetta voidaan usein käyt-
tää tiloissa, joissa tulityöt ovat kiellettyjä.

THT -putkenkatkaisu- ja viistekoneet soveltuvat erinomai-
sesti öljy- ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaloihin sekä pro-
sessiteollisuuteen, jossa turvallisuus- ja laatuvaatimukset 
ovat erityisen korkeat. 

• Nopea kiinnitys 
• Tehokas työstö
• Kevyt ja kompakti rakenne
• Ensiluokkainen työstötulos
• Ilman kipinöintiä
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TEKNISET TIEDOT

A B C D E F G Paino Pipe OD

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm mm mm mm kg Min. 
mm

Max.
mm

LW 3-6 182 319 404 545 188 88,5 127 23 60 176

LW 4-8 232 366 448 590 188 88,5 127 24 80 226

LW 5-10 286 420 498 644 188 88,5 127 28 107 280

LW 6-12 340 470 522 694 188 88,5 127 31 136 333

LW 8-14 368 496 524 719 188 88,5 127 35 187 361

LW 10-16 421 550 634 774 188 88,5 127 37 239 414

LW 12-18 470 604 682 827 187 88,5 127 42 288 463

LW 14-20 525 655 738 878 187 88,5 127 44 319 518

LW 18-24 625 759 840 981 187 88,5 127 54 422 621

LW 24-30 775 920 992 1143 188 88,5 127 70 579 773

LW 30-36 928 1068 1144 1294 188 88,5 127 78 730 923

LW 36-43 1105 1250 1322 1472 188 88,5 127 93 888 1103

LW 40-48 1245 1420 1462 1645 194 95 134 138 994 1235

Mitat
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MOOTTORIT

Teräkelkat
Helposti säädettävät teräkelkat ovat saatavilla syöttöpi-
tuuksilla 10mm, 35mm, 60mm ja 90mm.

Pakkaus
THT -koneet toimitetaan kevyessä ja pinottavassa kulje-
tus- ja varastointilaatikossa. Koneen käytössä tarvittavat 
työkalut toimitetaan työkalusalkussa.

THT -koneet toimitetaan käyttövalmiina.  

VARUSTUS

Paineilmamoottori
THT -koneet ovat varustettu tehokkailla ja luotettavilla 
moottoreilla. Laitteissa LW6 – LW10 on 1.7kW moottori. 
Tätä suuremmissa koneissa on 3kW moottori.

Hydraulimoottori
Hydraulimoottorilla saadaan kaikkein suurin ja tasaisin 
vääntö. Moottoreissa on 8kW teho.

Sähkömoottori
1.8kW sähkömoottorit soveltuvat hyvin kohteisiin joissa 
esim. paineilmaa ole saatavilla. Suositellaan pienemmil-
le seinämävahvuuksille.

Servomoottori
THT -koneiden servomoottoreissa yhdistyy sähkömoot-
torin kätevyys ja hydraulimoottorin tasaisuus. Mootto-
rit ovat äärimmäisen hiljaisia ja tuottavat erinomaisen 
väännön koko kierrosalueella.

1.5kW servomoottori toimii 230v virralla ja 3kW moot-
tori 400v 3-vaihevirralla. Ohjausyksikön näytöltä koneis-
taja näkee koneen nopeuden ja kuormituksen ja näin 
voidaan välttää terien rikkoutuminen tai koneen jumiu-
tuminen.
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LISÄVARUSTEET

Sisäpuolen kalibrointi
Sisäpuolen kalibrointiyksiköllä voidaan koneistaa put-
kenpään sisäpuoli haluttuun kokoon. Yksikkö voidaan 
säätää viiden asteen välein nollasta asteesta 25 astee-
seen. Yksikköä on saatavilla kahta kokoa, 90mm syötöllä 
ja 200mm syötöllä.

Ulkopuolen kalibrointi
Ulkopuolisella kalibrointiyksiköllä voidaan koneistaa 
putken ulkopinta, esim. poistaa hitsaussauma.

Laipanoikaisu
Laipanoikaisu -lisävarusteella voidaan koneistaa laipan 
pinta tasaiseksi. Silta kiinnitetään teräkelkkojen päälle ja 
sillalle kiinnitetään sisäpuolen kalibrointiyksikkö. 

Levyn leikkaussarja
Tällä lisävarustesarjalla voidaan leikata isoja reikiä me-
tallilevyihin kuten laipioihin tai kansilevyihin käyttäen 
THT -putkentyöstökonetta. Kone kiinnitetään magneet-
tien avulla työstettävään kappaleeseen. 

Jousikuormitteinen teräkelkka
Soikeiden putkien koneistukseen soveltuva teräkelkka. 
Teräkelkassa oleva ohjainrulla seuraa putken pintaa ja 
varmistaa, että hitsausviiste on putken joka kohdassa 
symmetrinen.

THT -putkentyöstökoneisiin on saa-
tavilla lisävarusteita moniin erikois-
koneistuksiin.
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LISÄVARUSTEET

Pidennetty teräkelkka
Erikoisteräkelkka sopii erityisesti tapauksiin, joissa putki 
pitää koneistaa niin läheltä laippaa, ettei putken päällä 
ole riittävästi tilaa. Näissä tapauksissa THT -putkentyös-
tökone voidaan kiinnittää laipan päälle ja pidennetyllä 
kelkalla koneistaa putkea.

Matala teräkelkka
Matalaa teräkelkkaa voidaan käyttää ahtaissa paikoissa, 
joissa ei ole tilaa tavalliselle teräkelkalle. Lisävarustetta 
käytettäessä tulee valita selkeästi putkea isompi THT 
-putkentyöstökone.

Sisäpuolinen koneistus
Tällä lisävarustepaketilla pystytään kiinnittämään THT 
-putkentyöstökone putken tai säiliön sisäpuolelle ja ko-
neistamaan sisältä ulospäin. Samalla kiinnityksellä on 
katkaisun jälkeen mahdollista tehdä myös viisteytys.

THT -putkentyöstökoneisiin on saa-
tavilla lisävarusteita moniin erikois-
koneistuksiin.
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VAIHTEET

THT -putkentyöstökoneisiin on saatavilla laaja valikoima 
pikateräksisiä katkaisu- ja viisteitysteriä sekä terälehtiä 
teräpaloilla. 

TYÖKALUT

Kulmavaihde
Kulmavaihteella pystytään kiinnittämään moottori 90 
asteen kulmaan putkeen nähden. Koska moottoria vielä 
voidaan kääntää vapaasti haluttuun asentoon, on mah-
dollista työskennellä erittäinkin ahtaissa paikoissa.

Etuvaihde
Etuvaihteella moottori kiinnitetään putkentyöstökonee-
seen niin, että moottori osoittaa koneen etupuolelle. 
Hyödyllinen silloin kun koneen takana ei ole tilaa moot-
torille.



Thermotech AS on vuodesta 1985 toiminut norjalainen on-site koneis-
tukseen ja lämpökäsittelyyn erikoistunut yritys. Yrityksen tuotevali-
koimaan kuuluvat kannettavat putkentyöstö-, poraus-, jyrsintä-, ja lai-
panoikaisukoneet. Thermotech on kehittänyt THT -putkentyöstökoneen 
omaan käyttöön, joten sen suunnittelussa on otettu vahvasti huomioon 
käytettävyys ja luotettavuus.

PW-Tools Oy on vuonna 2012 toimintansa aloittanut maahantuontiyri-
tys, joka on erikoistunut lämmönvaihdin-, kattila-, ja putkistorakentami-
sen tuotteisiin. Meillä on 15 vuoden vankka kokemus alalta.

Toimintamme keskittyy koneiden ja työkalujen myyntiin, vuokraukseen 
ja huoltoon. Tarjoamme myös koulutus- ja konsultointipalveluita yhdes-
sä laitevalmistajien kanssa.

Vuokravarastossamme Helsingissä on laaja valikoima mm. putken viiste-
koneita sekä lämmönvaihtimien korjaustyökaluja, kuten putkivalssaimia 
ja ulosvetimiä.

PW-Tools Oy
Kyttäläntie 8 C, Helsinki
puh. 0400 733 677
info@pwtools.fi
www.pwtools.fi


