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Snel en haaks afkorten / doorhalen en eventueel gelijktijdig  
afschuinen van pijpen. (Eventueel onder verstek van maximaal 3°). 

CTO / MBL PIJPAFKORT- EN AFSCHUINMACHINES 
Bereik Ø 88,9 mm - 1854 mm uitwendig 

SLUISWEG 9 

  

6582 AG  HEUMEN - NL 
 
 

    TEL.    024 -  358 65 14 

De CTO-MBL machines hebben een gedeeld frame / split frame, 4/6/8 
klemvoeten (afhankelijk van de machine / pijp diameters), de frames 
kunnen openen om rond een bestaande pijpleiding te klemmen. 
De motor(en) (pneumatisch, hydraulisch of elektrisch) wordt gebruikt voor 
het aandrijven van het draaiende deel. 
 
Twee gereedschapshouders maken het snijden en afschuinen  
tegelijkertijd of tijdens afzonderlijke stappen mogelijk (volgens het 
type afschuining of buismateriaal). Dus ook optioneel onder verstek t/m 
3°. 
 
De voeding is automatisch, er is geen speciale aanpassing nodig en kan 
op elk moment worden gestopt door een mechanische aanslag uit te  
zetten. 



 

CTO / MBL Bereik Ø uitw. Bereik Machine gewicht 

168 88,9 - 168,3 mm 3” - 6” 30 Kg. 

219 114,3 - 219,1 mm 4” - 8”  35 Kg. 

273 168,3 - 273,1 mm 6” - 10”  40 Kg. 

323 219,1 - 323,9 mm 8” - 12”  65 Kg. 

406 273,1 - 406,4 mm 10” - 16”  78 Kg. 

508 323,9 - 508,0 mm 12” - 20”  95 Kg. 

610 406,4 - 610,0 mm 16” - 24”  130 Kg. 

760 610 - 762 mm 24” - 30”  160 Kg. 

900 711 - 914 mm 28” - 36”  180 Kg. 

1000 914 - 1067 mm 36” - 42”  200 Kg. 

1200 1016 - 1219 mm 40” - 48”  240 Kg. 

1400 1219 - 1422 mm 48” - 56”  290 Kg. 

1600 1422 - 1600 mm 56” - 63”  320 Kg. 

1800 1626 - 1854 mm 64” - 73”  350 Kg. 

Technische specificaties 

Handbediende 
Counterboring.  
Tool-holder om inwendig  
af te kunnen schuinen. 
 
 
Complete set voor auto-
matische inwendige  
bewerking tot een diepte  
van 100 mm.  
 
 
Complete set voor  
uitwendig volg - kopieer 
systeem voor het volgen 
van de onrondheid van 
de pijp.  
 
Complete set voor uitwen-
dige bewerking volgens 
sjabloon om dikwandige 
buis te voorzien van  
speciale lasnaad  
voorbereiding. 
 
Zaagset. 
 

Opties: 

Complete aluminium 
opberg en transport 
box. 

Concentrisch klem  
systeem, 
(alle klemvoeten gelijker- 
tijd in - of uitdraaien). 

Besturingskast van 
elektrische bediening 
bij aandrijving door 
Servo motor.  

Diverse soorten 
snijgereedschappen 
mogelijk. 

Diverse andere opties in overleg mogelijk. 


