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ROLLENBOKKEN
Backinggas-vingers
VOOR
PIJPEN VAN
voorGESCHIKT
pijp 2''-12''
/ 3''-24''
/ 24''-56''
17 T/M 49 mm. I.D.

De WRB rollenbokken zijn zeer stabiel en extra zwaar uitgevoerd. De
hoogbelastbare losse rollen kunnen eenvoudig worden gedraaid zodat
de pijp of buis om z’n as kan draaien of in de lengterichting worden verplaatst. Zie detail draaibare rollen op de foto rechts.
Voor de kleinste diameters wordt de WRB 2-12 MINI geleverd die een
bereik heeft van 2” tot 12”.
De WRB 24-56 is geschikt voor pijp en buis vanaf 24” tot maar liefst 56”.
Om intern transport te vergemakkelijken zijn de WRB 2-12 MINI en de
WRB 3-24 voorzien van handgrepen en kan de WRB 24-56 met een
palletwagen worden opgepakt.
Voor de WRB 3-24 is een schraag leverbaar om het werkstuk op werkhoogte
te brengen. Zie details
De
backinggasvingers
zijnachterzijde.
leverbaar in de lengten 12,5 mm,

25 mm, en 50 mm.
Deze lengte is afhankelijk van de toepassing.
Backinggasvingers hebben een bereik van 17 mm tot 49 mm I.D.
Het sintermetalen instroomelement en de enkelzijdige gasafdichting garandeert een
eenvoudige en snelle toepassing, waardoor lascorrosie aan de binnenkant van de buis
wordt voorkomen.
De backinggas vinger is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen omdat de gasslang
tevens dienst doet als trekkabel.

backinggas-vingers
WRBToepassingsvoorbeelden
rollenbok specificaties

Bereik in inches (pijpmaten)
Bereik in mm
Standaard aantal rollen
Draagvermogen
Afmeting (L x B x H)
Gewicht

WRB 2-12 MINI

WRB 3-24

WRB 24-56

2 tot 12 inch

3 tot 24 inch

24 tot 56 inch

60 tot 325 mm

80 tot 610 mm

610 tot 1425 mm

2

2

2

1500 Kg

1500 Kg

1500 Kg

353 x 300 x 170 mm

710 x 140 x 270 mm

1312 x 330 x 640 mm

20 Kg

32 Kg

110 Kg

Buizen vanaf Ø 8 mm I.D. / vingerlengte tot 440 mm / vingerdiameter Ø 6

Schraag voor WRB 3-24
Draagvermogen
Kg
Buizen
vanaf Ø 16 mm I.D. 1500
/ vingerlengte
12,5 - 25 - 50 - 120 mm / vingerdiameter Ø 10 mm
Afmeting (L x B x H)
Gewicht

1000 x 600 x 631 mm
29 Kg

ACCESSOIRE 1:
H-BALK MONTAGE

ACCESSOIRE 2:
ZWARE ROLLEN

Hulpstuk waarop de WRB 3-24 rollenbok
Speciale rollenset die op de standaard
gemonteerd kan worden en welke op H-balken vastWRB-24-56 rollenbok wordt gemonteerd om
gezet kunnen worden.
ZEER ZWARE pijpen in een pijpenbrug te rollen.
Dit is speciaal gemaakt wanneer u pijpen de pijpenDeze zijn gemaakt voor een draagvermogen van
brug in moet rollen
en vanaf
de H-balk
i.v.m.
6 TON
Buizen
Ø 24
mmconservering,
I.D. / vingerlengte 25
- 50 per
mmrollenbok.
/ vingerdiameter Ø 22 mm
niet beschadigd mag worden.
De standaard rollenbokken hebben geen extra
Dit hulpstuk wordt uitgevoerd met KUNSTSTOF
versterkingen nodig voor dit draagvermogen.
aanlegvlakken om beschadiging van de balk te voorkomen.
Per rollenbok heeft u er 2 stuks nodig.

Buizen vanaf Ø 43 mm I.D. / vingerlengte 50 mm
vingerdiameter 36 mm met adapter Ø 15 mm

