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TECHNOLOGIA WYKONANIA ZACISKANYCH PRZEWODÓW WYSOKOCIŚNIENIOWYCH 
 
Kompletne giętkie przewody wysokocisnieniowe wykonywane są w szeregu kolejnych operacji na 
wyspecjalizowanych urządzeniach. Nawet w najmniejszym warsztacie urządzenia takie tworzą linię technologiczną 
w której powinny znajdować się poniższe pozycje: 
 

MATERIAŁY 
Gumowe lub termoplastyczne węże hydrauliczne, końcówki z różnymi 
rodzajami zakończenia od strony przyłączeniowej (gwinty BSP, BSPT, 
METRYCZNE, UNF itp.), typu ogona końcówki (standard, INTERLOCK) oraz 
tulei zaciskowych w różnych wersjach materiałowych i o różnej powłoce 
ochronnej (ocynk, cynko nikiel, stal nierdzewna). 

 
 
 
 
 

ODMIERZANIE I CIĘCIE 
Odmierzanie węża odbywa się za pomocą różnego rodzaju przymiarów. 
Cięcie odbywa się najczęściej na piłach tarczowych o napędzie elektrycznym 
wyposażonych w stalowe tarcze gładkie lub ze specjalnymi zębami. 
 
 

 
 
 
 
 

SKRAWANIE 
Skrawanie zewnętrznej lub wewnętrznej warstwy gumy w obszarze okucia – 
w przypadku, gdy jest to wymagane dla danego rodzaju węża. Odbywa się 
najczęściej na specjalnych skrawarkach wyposażonych w regulowane 
narzędzia odpowiednie dla danej średnicy i typu węża. 

 
 
 
 
 
 

CZYSZCZENIE 
Czyszczenie węży i przewodów pozwala na skuteczne usuniecie pozostałości 
po skrawaniu lub cięciu węża, kurzu oraz innych zanieczyszczeń jakie mogły 
się dostać do niego podczas magazynowania. Z pośród najbardziej 
popularnych metod czyszczenia to mycie specjalnym detergentem lub 
przepychanie sprężonym powietrzem korka z pianki. Ta druga metoda 
umożliwia uzyskanie klasy czystości płynu hydraulicznego ISO 13/10. 

 
 
 

 
ZAKŁADANIE KOŃCÓWEK I TULEI 
Czynność zakładania tulei zaciskowych i końcówek odbywa się ręcznie lub 
przy użyciu specjalnych narzędzi i urządzeń. 
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TECHNOLOGIA WYKONANIA ZACISKANYCH PRZEWODÓW WYSOKOCIŚNIENIOWYCH 

 
 

ZACISKANIE TULEI (OKUĆ) 
Jest to najważniejsza operacja w całym procesie wykonywania przewodów i 
odbywa się na specjalnych prasach hydraulicznych o ręcznym lub 
elektrycznym napędzie pompy. 

 
 
 
 
 
 
 

KONTROLA WYMIARÓW  
Kontrola wykonanego przewodu po zaciśnięciu może obejmować kilka 
czynności: pomiar średnicy tulei i sprawdzenie wewnętrznego odkształcenia 
końcówki po zaciśnięciu, kontrola długości całkowitej przewodu.  

 
 
 

 
 
 
TESTOWANIE PRZEWODU 
Standardowym testem produkcyjnym dla elastycznych przewodów 
hydraulicznych jest próba ciśnieniowa przy ciśnieniu próbnym dwukrotnie 
większym od maksymalnego ciśnienia roboczego węża (czas próby do 1 min). 
Innym testem może być badanie niszczące przewodu aż do jego rozerwania. 
Testowanie odbywa się na specjalnych urządzeniach do testowania 
ciśnieniem statyczny lub impulsowym. 

 
 
 
 
 

ZNAKOWANIE PRZEWODU  
Znakowanie przewodu w celu jego późniejszej identyfikacji przeprowadzane 
jest wg konkretnych wymagań, najczęściej na tulei zaciskowej poprzez 
oznaczenie wykonawcy, daty wykonania przewodu i ewentualnie ciśnienia 
roboczego. Znakowanie może odbywać się przed założeniem tulei do węża 
poprzez jej obtaczanie po napisie ułożonym z czcionek w uchwycie, w trakcie 
zaciskania okucia przy użyciu szczęk znakujących lub po zaciśnięciu na 
urządzeniu do dynamicznego odciskania. 

 
 
 

GOTOWE PRZEWODY  
Kompletne przewody wykonane z węża oraz okuć (końcówka i tuleja 
zaciskowa) według instrukcji technologicznych w których zawarte są wytyczne 
dotyczące prawidłowego ich wykonania. 
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Prasy zaciskowe do przewodów niskociśnieniowych 
 

Ręczne prasy zaciskowe przeznaczone do zaciskania węży o wzmocnieniu tekstylnym tulejkami blaszkowymi. Zaciskanie 
urządzeniem PW4-8 odbywa się za pomocą imadła stołowego. Szczypce zaciskowe PWZ w komplecie z trzema zestawami 
szczęk umożliwiają zaciskanie w trudnodostępnych miejscach. Zakres pracy obydwu urządzeń obejmuje węże o średnicy 
wewnętrzej ok. 5÷10 mm. Prasy zaciskowe UPJ i UPS standardowo wyposażone są w dwa zestawy szczęk, których zakres 
zaciskania uzależniony jest od typu urządzenia i podany jest w tabeli. Szczęki wszystkich pras posiadają po 6 segmentów 
zaciskowych oprócz wersji UPS3 która posiada ich 8. Poza szczekami standardowymi istnieje możliwość dokupienia szczęk 
specjalnych oraz podstaw (EC-100271 dla UPJ, oraz EC-100250 dla UPS).  
 

    EC-PW4-08     EC-PWZ  

 
EC-UPJ EC-100271   EC-UPS1    EC-UPS3 EC-UPS2 EC-100250 

  

 
Prasy zaciskowe TUBOMAT przeznaczone do zaciskania okuć 
na wężach niskociśnieniowych standardowo dostarczane są z 
trzema zestawami szczęk (10,0 – 13,0 mm, 13,0 – 16,0 mm, 
16,0 – 25,0 mm). Opcjonalnie dostępne są szczęki o 
mniejszym zakresie (5,0 – 7,0 mm, 7,0 – 10,0 mm). Napęd 
ręczny dla wersji H25, lub pneumatyczny dla H25 PI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1)  Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie 
szczęk specjalnych. 
 2)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać min. średnicę zacisku 
używanych szczęk. 

 

Typ UPJ UPS1 UPS2 UPS3  SZCZĘKI DOSTARCZANE W STANDARDZIE Z PRASĄ 

zakres średnic zacisku1) 
do 22 
mm 

do 28 mm 
do 38 
mm 

do 28 mm 
 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

nazwa 

ilość segmentów 
zaciskowych 

6 8 

 EC-100302 10,0 – 17,0 Szczęki zaciskowe DN 4÷8 (UPJ) 

 EC-100303 16,0 – 22,0 Szczęki zaciskowe DN 8÷10 (UPJ) 

ilość kompletów szczęk w 

standardzie 
2 

 EC-100002 8,0 – 17,0 Szczęki zaciskowe DN 3÷8 (UPS-1) 

 EC-100003 18,0 – 28,0 Szczęki zaciskowe DN 10÷16 (UPS-1) 

orientacyjna maksymalna 
średnica wewnętrzna 

zaciskanych węży 
10 mm 16 mm 25 mm 16 mm 

 EC-100102 30,0 – 34,0 Szczęki zaciskowe DN 20 (UPS-2) 

 EC-100103 32,0 – 38,0 Szczęki zaciskowe DN 25 (UPS-2) 

masa  - 18 kg 18 kg 18 kg 

 EC-100202 8,0 – 17,0 Szczęki zaciskowe DN 3÷8 (UPS-3) 

 EC-100203 18,0 – 28,0 Szczęki zaciskowe DN 10÷16 (UPS-3) 

Typ H25 H25PI 

zakres średnic zacisku1) do 25 mm 

Ilość segmentów zaciskowych 6 

maks. otwarcie szczęk2) + 21 mm 

napęd ręczny pneumatyczny 

maks. średnica zaciskanych węży   

ciśnienie zasilania - 7 bar 

wymiary 500x180x130 mm 810x250x440 
mm 

masa  12 kg 50 kg 

OP-TUB-H25PI 

OP-TUB-H25 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – serwisowe (P16) 

 
Przenośne prasy zaciskowe Finn-Power, zaprojektowane są do wykonywania napraw w terenie, w miejscu awarii. Prasy 
serwisowe Finn-Power są proste w konstrukcji, łatwe w obsłudze i są niezawodne. Mała masa pozwala na łatwy transport do 
każdej lokalizacji. Przeznaczone dla warsztatów naprawczych, wozów technicznych, punktów serwisowych. W prasach typu P16 
wykonanych w wersji „Z” jednostka napędowa połączona jest z głowicą zaciskową elastycznym 3 metrowym przewodem. 

 

 

1)  Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
3)  Pokrętło do ustawiania średnicy zacisku wraz z elektrycznym wskaźnikiem jej osiągnięcia. 
4)  Określa sposób napędu pompy hydraulicznej. 

 

 
SZCZĘKI DO KLIMATYZACJI TYP 16 ACFP 

indeks rysunek 
D min 
[mm] 

L 
[mm] 

FP-16ACFP-04F  13,5 46,5 

FP-16ACFP-06F 15,5 46,5 

FP-16ACFP-08F 18,5 46,5 

FP-16ACFP-10F 20,5 46,5 

 

 
 

  
 
 
 

 

Typ P16HP P16AP P16HPZ P16APZ 

zakres średnic zacisku1)  do 45 mm 

maksymalna siła zacisku 95 T 

maks. średnica zacisk. węży 1” (25 mm) 

szczęki typ 16 

maks. otwarcie szczęk2) + 20 mm 

szczęki główne D/L 39 / 64 mm 

sterowanie3) ręczne 

silnik / napęd4) ręczny pneumatyczny ręczny pneumatyczny 

wymiary (L x W x H) 331x401x271 331x346x271 - - 

masa (z olejem)   26 kg 28 kg 28 kg 28 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 16 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-16-10 10,0 – 12,0  10 55 

FP-16-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-16-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-16-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-16-19 19,0 – 23,0  19 55 

FP-16-23 23,0 – 27,0 23 55 

FP-16-27 27,0 – 31,0 27 55 

FP-16-31 31,0 – 38,0 31 65 

szczęki główne 39,0 – 45,0 39 64 

 TUBES INTERNATIONAL® jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem 
pras zaciskowych FINN-POWER w Polsce. Prowadzi doradztwo 
techniczne, sprzedaż, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

FP-P16HP 

FP-P16AP 

FP-P16HPZ 

FP-P16APZ 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – serwisowe (P20, P32CS) 
 

Serwisowe prasy zaciskowe FINN POWER typu P20 dostępne są w różnych wersjach napędowych i konfiguracjach ustawiania 
głowic zaciskowych. Prasy zaciskowe P20HP i P20HPL mają napęd ręczny oraz możliwość ustawienia głowicy w dwóch 
pozycjach ( obrót o 90⁰), P20AP i P20APL mają napęd pneumatyczny, a P20CS zasilanie akumulatorowe (do wyboru 12V i 24V). 
Prasy P20HP oraz P20AP pozbawione są elementów elektrycznych, natomiast prasy P20HPL, P20APL, P20CS posiadają 
sterowanie MS z kontrolką LED informującą o  osiągnięciu nastawionej średnicy zacisku. Wersje P20CS przeznaczone są do 
wyposażenia samochodów serwisowych. Dostarczane są z głowicą zaciskową po lewej jak i po prawej stronie (wersje L i R). W 
wersjach ZCS jednostka hydrauliczna polączona jest giętkim przewodem z głowicą zaciskową. 

 

 

1)  Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  Ręczne – mechaniczny wskaźnik osiągniecia średnicy zacisku. MS – elektryczny wskaźnik średnicy zacisku nastawianej  
   pokrętłem mikrometrycznym. 
5)  Określa sposób napędu pompy hydraulicznej. 
6)  Silnik elektryczny zasilany z akumulatora 12V / 24V. 

 

 

 
 
 
 
 
  

Typ P20HP / HPL P20AP / APL P20CS / ZCS P32CS / ZCS 

zakres średnic zacisku1)  do 61 mm do 87 mm 

maksymalna siła zacisku 137 T 200 T 

maks. średnica zacisk. Węży 1.1/2” (38 mm) 2” (51 mm) 

ilość zacisków / godz.2) - - 250 150 

szczęki typ 20 typ 30 

maks. otwarcie szczęk3) + 25 mm + 33 mm 

szczęki główne D/L 84 / 80 mm 99 / 80 mm 

sterowanie4) ręczne / MS ręczne / MS MS MS 

silnik / napęd5) ręczny pneumatyczny 1.6 / 2.2 kW6) 

wymiary (L x W x H) 484x441x389 571x477x345 571x533x387 626x543x421 

masa (z olejem)   66 kg 59 kg 83 kg 116 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 20 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-20-10 10,0 – 12,0  10 55 

FP-20-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-20-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-20-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-20-19 19,0 – 23,0  19 55 

FP-20-23 23,0 – 27,0 23 55 

FP-20-27 27,0 – 31,0 27 70 

FP-20-31 31,0 – 36,0 31 70 

FP-20-36 36,0 – 41,0 36 75 

FP-20-41 41,0 – 47,0 41 75 

FP-20-47 47,0 – 54,0 47 85 

FP-20-54 54,0 – 61,0 54 85 

SZCZĘKI DO KLIMATYZACJI TYP 20 ACFP 

indeks rysunek 
D min 
[mm] 

L 
[mm] 

FP-20ACFP-04F  13,5 65 

FP-20ACFP-06F 15,5 65 

FP-20ACFP-08F 18,5 65 

FP-20ACFP-10F 20,5 65 

FP-20ACFP-12F 31,5 65 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-RACK-20 Wieszak na szczęki do P20 i P21 z uchwytem magnetycznym 

FP-RACK-32 Wieszak na szczęki do P32 i P51 z uchwytem magnetycznym 

FP-691417 Zderzak mechaniczny do P20/P21  

FP-691418 Zderzak mechaniczny do P32 

FP-P20HP 

FP-P20HPL 

FP-P20AP 

FP-P20CS-12V-R 

FP-P32CS-12V-R 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do serwisu i produkcji (P20) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER typ P20 to podstawowe stacjonarne prasy z napędem elektrycznym do warsztatów i niedużych 
zakładów produkujących przewody hydrauliczne o średnicy wewnętrznej do 1.1/2” (DN38). Prasa typ P20X to wersja z 
uproszczonym układem hydraulicznym, przeznaczona do wykonywania pojedynczych przewodów. Pozostałe wersje 
przeznaczone do niewielkiej produkcji, napędzane silnikiem 3 kW (400 V). Prasa P20NMS wyposażona w dwa przyciski: 
otwierania i zamykania oraz pokrętło 
mikrometryczne do nastawiania 
średnicy zacisku. Typ P20MSN ma 
możliwość podłączenia zderzaka 
elektrycznego lub pedału oraz 
regulowania srednicy otwarcia szczęk. 
Posiada tzw. tryb oszczędzania 
energii (po kilkunastu sekundach 
nieużywania prasy następuje 
samoczynne jej wyłączenie). 

1)  Ze standardowymi szczękami typ 20. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  MS – elektryczny wskaźnik średnicy zacisku  nastawianej pokrętłem mikrometrycznym. UC – interfejs bazujący na ikonach z   
    czytelnym wyświetlaczem elektronicznym wszystkich funkcji. 
5)  1 faza / 3 fazy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Typ P20X P20NMS P20MSN / UCN 

zakres średnic zacisku1)  do 61 mm 

maksymalna siła zacisku 137 T 

maks. średnica zacisk. węży 1.1/2” (38 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 258/5305) 250/8505) 250/8505) 

szczęki typ 20 

maks. otwarcie szczęk3) + 25 mm 

szczęki główne D/L 84 / 80 mm 

sterowanie4) MS MS MS / UC 

silnik  1.5 / 2.2 kW5) 3 kW 3 kW 

wymiary (L x W x H) 528x515x564 650x510x620 800x630x626 

masa (bez oleju) 110 kg 140 kg 157 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 20 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-20-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-20-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-20-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-20-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-20-19 19,0 – 23,0  19 55 

FP-20-23 23,0 – 27,0 23 55 

FP-20-27 27,0 – 31,0 27 70 

FP-20-31 31,0 – 36,0 31 70 

FP-20-36 36,0 – 41,0 36 75 

FP-20-41 41,0 – 47,0 41 75 

FP-20-47 47,0 – 54,0 47 85 

FP-20-54 54,0 – 61,0 54 85 

SZCZĘKI DO KLIMATYZACJI TYP 20 ACFP 

indeks rysunek 
D min 
[mm] 

L 
[mm] 

FP-20ACFP-04F 

 

13,5 65 

FP-20ACFP-06F 15,5 65 

FP-20ACFP-08F 18,5 65 

FP-20ACFP-10F 20,5 65 

FP-20ACFP-12F 31,5 65 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-QCT-20X Stanowisko pod P20 X z uchwytem magnetycznym 

FP-QCT-20NMS Stanowisko pod P20 NMS z uchwytem magnetycznym 

FP-QCT-20MSN Stanowisko pod P20 MSN (UCN) z uchwytem magnetycznym 

FP-RACK-20 Wieszak na szczęki do P20 i P21 z uchwytem magnetycznym 

FP-705508 Zderzak elektryczny do P20 MSN 

FP-676057 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie MSN 

FP-691563 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie UCN 

FP-P20X 

FP-P20NMS 

FP-P20MSN 

FP-P20UCN 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do serwisu i produkcji (P32) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER typ P32 to podstawowe stacjonarne prasy z napędem elektrycznym do warsztatów i niedużych 

zakładów produkujących przewody hydrauliczne o średnicy wewnętrznej do 2” (DN51). Prasa typ P32X to wersja z uproszczonym 

układem hydraulicznym, przeznaczona do wykonywania pojedynczych przewodów. Pozostałe wersje przeznaczone do niewielkiej 

produkcji, napędzane silnikiem 4 kW 

(400 V). Prasa P32NMS wyposażona 

w dwa przyciski: otwierania i 

zamykania oraz pokrętło 

mikrometryczne do nastawiania 

średnicy zacisku. Typ P32MSN ma 

możliwość podłączenia zderzaka 

elektrycznego lub pedału oraz 

regulowania średnicy otwarcia szczęk. 

Posiada tzw. tryb oszczędzania 

energii (po kilkunastu sekundach 

nieużywania prasy następuje 

samoczynne jej wyłączenie). 
 

1)  Ze standardowymi szczękami typ 32. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalny specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  MS – elektryczny wskaźnik średnicy zacisku  nastawianej pokrętłem mikrometrycznym. UC – interfejs bazujący na ikonach z   
    czytelnym wyświetlaczem wszystkich funkcji. 
5)  1 faza / 3 fazy. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Typ P32X P32NMS P32MSN / UC 

zakres średnic zacisku1)  do 87 mm 

maksymalna siła zacisku 200 T 

maks. średnica zacisk. węży 2” (51 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 134 / 4115) 200 / 8505) 200 / 8505) 

szczęki typ 32 

maks. otwarcie szczęk3) + 33 mm 

szczęki główne D/L 99 / 80 mm 

sterowanie4) MS MS MS / UC 

silnik  1.5 / 2.2 kW5) 1.5 / 4 kW5) 1.5 / 4 kW5) 

wymiary (L x W x H) 632x521x567 675x520x620 800x630x637 

masa (bez oleju)   150 kg 190 kg 205 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 32 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-32-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

FP-32-78 78,0 – 87,0 78 110 

SZCZĘKI DO KLIMATYZACJI TYP 32 ACFP 

indeks rysunek 
D min 
[mm] 

L 
[mm] 

FP-32ACFP-04F 
 

13,5 65 

FP-32ACFP-06F 15,5 65 

FP-32ACFP-08F 18,5 65 

FP-32ACFP-10F 20,5 65 

FP-32ACFP-12F 31,5 65 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-QCT-32X Stanowisko pod P32 X z uchwytem magnetycznym 

FP-QCT-32NMS Stanowisko pod P32 NMS z uchwytem magnetycznym 

FP-QCT-32MSN Stanowisko pod P32 MSN (UCN) z uchwytem magnetycznym 

FP-RACK-32 Wieszak na szczęki do P32 i P51 z uchwytem magnetycznym 

FP-705507 Zderzak elektryczny do P32 MSN 

FP-676057 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie MSN 

FP-691563 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie UC/ICC 

FP-P32X 

FP-P32NMS 

FP-P32MSN 

FP-P32UCN 

http://www.tubes-international.com/


 

URZĄDZENIA I AKCESORIA   

/ Urządzenia do produkcji przewodów / Urządzenia do produkcji przewodów elastycznych/   

Prasy zaciskowe   

    

 

     

     

7111_PL2020_0_0 8 www.tubes-international.com   
 

Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER– do serwisu i produkcji (P51, P60) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER typ P51 i P60 to największe z produkowanych pras „stołowych”. Odmienna budowa głowicy (bez 

podłużnego ruchu szczęk) ułatwia umiejscowienie i zaciskanie przewodu. Przy zastosowaniu szczęk do większych średnic 

umożliwia zaciskanie węży do 4”. Standardowo dostarczane z szczękami pośrednimi, które pozwalają na używanie szczęk 

standardowych typ 32. Prasę typ P60 cechuje większe rozwarcie szczęk, co jest szczególnie istotne przy zaciskaniu węży 

przemysłowych np. z końcówkami kołnierzowymi. 

 
 
 

1)  Ze szczękami typ 32 i typ 140. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  MS – elektryczny wskaźnik średnicy zacisku  nastawianej pokrętłem mikrometrycznym. UC – interfejs  bazujący na ikonach z  
   czytelnym wyświetlaczem wszystkich funkcji. 
5)  Ze szczękami typ 140 montowanymi bez szczęk pośrednich. 
6)  Węże hydrauliczne / węże przemysłowe. 
7)  Ze szczękami pośrednimi dostarczanymi standardowo z prasą. 

  

 
 

 

 

 

Typ P51MS / UC P60MS / UC 

zakres średnic zacisku1)  do 87 (124)5) mm 

maksymalna siła zacisku 280 T 260 T 

maks. średnica zacisk. węży 2.1/2” (63 mm) / 4’’ (102 mm)6) 

ilość zacisków / godz.2) 720 

szczęki typ 327) / 140 

maks. otwarcie szczęk3) + 46 mm + 64 mm 

szczęki główne D/L 140 / 120 mm 

sterowanie4) MS / UC 

silnik  4  kW 

wymiary (L x W x H) 706x473x758 

masa (bez oleju) 260 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 32 / DO DUŻYCH ŚREDNIC TYP 140 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-32-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

FP-32-78 78,0 – 87,0 78 110 

  

FP-140-084 84,0 - 92,0 84 110 

FP-140-092 92,0 – 100,0 92 110 

FP-140-100 100,0 – 108,0 100 110 

FP-140-108 108,0 – 116,0 108 110 

FP-140-116 116,0 – 124,0 116 110 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-QCT-51 Stanowisko pod P51/P60 z uchwytem magnetycznym 

FP-RACK-32 Wieszak na szczęki do P32 i P51 z uchwytem magnetycznym 

FP-705507 Zderzak elektryczny do P32 MSN 

FP-676057 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie MSN 

FP-691563 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie UC/ICC 

FP-P51MS 

FP-P51UC 

FP-P60UC 

http://www.tubes-international.com/
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do produkcji seryjnej (FP20, FP120) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER serii FP to stacjonarne, przemysłowe prasy przeznaczone do seryjnej produkcji elastycznych 
przewodów hydraulicznych i przemysłowych. Prasa typu FP20 przeznaczona jest do przewodów o średnicy wewnętrznej do 1.1/2” 
(DN38) i produkowana jest w obudowie metalowej z osobną jednostką hydrauliczną lub kompaktowej (wersja MC). Prasa typu 
FP120 przeznaczona jest do przewodów o średnicy wewnętrznej do 2” (DN51) i standardowo wyposażona w lustro. FP120 
dostępna jest w trzech wersjach: z osobną jednostką hydrauliczną i obudową z tworzywa, z obudową metalową (wersja M) i w 
wersji kompaktowej (MC) ze 
zintegrowaną jednostką hydrauliczną. 
Wszystkie prasy zaciskowe FP20 i 
FP120 posiadają gniazda do szczęk z 
uchwytem magnetycznym, zderzak 
elektryczny oraz sterowanie ICC, które 
opcjonalnie może być rozbudowane o  
pakiety (patrz Wersje sterowania pras 
zaciskowych FINN POWER). Prasy 
FP20S oraz FP120S wyposażone są 
w pompy o większej wydajności. 
 

 

1)  Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
5)  Bez jednostki hydraulicznej. 

 

 

  
 
 

Typ FP20ICC/FP20SICC FP120ICC FP120SICC 

zakres średnic zacisku1)  do 61 mm do 87 mm 

maksymalna siła zacisku 150 T 280 T 

maks. średnica zacisk. węży 1.1/2” (38 mm)  2” (51 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 2300/2500 2400 3000 

szczęki typ 20 typ 32 

maks. otwarcie szczęk3) + 68 mm + 68 mm 

szczęki główne D/L 84 / 97 mm 99 / 97 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  3  kW 5,5  kW 7,5  kW 

wymiary (L x W x H)5) 559x700x1372 1063x737x1589 

masa (bez oleju)  504 / 182 kg 845 / 182 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 20 / TYP 32 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-20-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-20-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-20-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-20-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-20-19 19,0 – 23,0  19 55 

FP-20-23 23,0 – 27,0 23 55 

FP-20-27 27,0 – 31,0 27 70 

FP-20-31 31,0 – 36,0 31 70 

FP-20-36 36,0 – 41,0 36 75 

FP-20-41 41,0 – 47,0 41 75 

FP-20-47 47,0 – 54,0 47 85 

FP-20-54 54,0 – 61,0 54 85 

  
FP-32-10 10,0 – 12,0 10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-691563 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie ICC 

FP-G3-FP20 Automatyczny system smarowania do FP20 

FP-G3-FP120 Automatyczny system smarowania do 120 

FP-G3-120M Automatyczny system smarowania do 120 z metalową obudową 

FP-FP20ICC 

FP-FP120ICC 

FP-FP120ICC-MC 

http://www.tubes-international.com/
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do produkcji seryjnej (FP140, FP145) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER serii FP to stacjonarne, przemysłowe prasy przeznaczone do seryjnej produkcji elastycznych 
przewodów hydraulicznych i przemysłowych. Przeznaczone są do przewodów o średnicy wewnętrznej do 4” (DN100). Maszyny 
są standardowo wyposażone w wieszaki do odkładania szczęk, uchwyt magnetyczny do ich szybkiej wymiany, stolik (dotyczy 
prasy z obudową z tworzywa), lustro,  
zderzak elektryczny oraz sterowanie 
ICC, które opcjonalnie może być 
rozbudowane o pakiety (patrz Wersje 
sterowania pras zaciskowych FINN 
POWER). Prasa FP140S wyposażona 
jest w pompę o większym wydatku. 
Prasy FP140 dostępne są w różnych 
wersjach: standardowej (osobna 
jednostka hydrauliczna, obudowy z 
tworzywa), z metalowymi obudowami 
(wersja M) oraz kompaktowej (wersja 
MC) ze zintegrowaną jednostką 
hydrauliczną. 
 

 

1)  Ze szczękami typ 32 i typ 140. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
5)  Bez jednostki hydraulicznej. 
6)  Węże hydrauliczne / węże przemysłowe 
7)  Ze szczękami pośrednimi dostarczanymi standardowo z prasą. 

 

 

 

 

Typ FP140ICC FP140SICC FP145ICC 

zakres średnic zacisku1)  do 124 mm 

maksymalna siła zacisku 320 T 320 T 350 T 

maks. średnica zacisk. węży 2.1/2” (63 mm) / 4’’ (102 mm)6) 

ilość zacisków / godz.2) 2000 2500 2400 

szczęki typ 327) / 140 typ 327) / 140 typ 327) / 145 

maks. otwarcie szczęk3) + 82 mm 

szczęki główne D/L 140 / 97 mm 140 / 97 mm 140 / 116 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  5,5 kW 7,5 kW 7,5 kW 

wymiary (L x W x H)5) 1063x737x1589 1063x737x1589 1063x756x1589 

masa (bez oleju) 1929 / 402 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 32 / DO DUŻYCH ŚREDNIC TYP 140 i 145 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-32-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

FP-32-78 78,0 – 87,0 78 110 

  
FP-140-084 84,0 - 92,0 84 110 

FP-140-092 92,0 – 100,0 92 110 

FP-140-100 100,0 – 108,0 100 110 

FP-140-108 108,0 – 116,0 108 110 

FP-140-116 116,0 – 124,0 116 110 

  
FP-145-084L 84,0 - 92,0 84 120 

FP-145-092L 92,0 – 100,0 92 120 

FP-145-100L 100,0 – 108,0 100 120 

FP-145-108L 108,0 – 116,0 108 120 

FP-145-116L 116,0 – 124,0 116 120 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-691563 Pedał sterujący do pras FINN POWER sterowanie UC/ICC 

FP-404136 Lustro do prasy FINN POWER typ FP20 

FP-G3-140 Automatyczny system smarowania do 140  

FP-G3-145 Automatyczny system smarowania do 145  

FP-FP140ICC 

FP-FP140ICC-MC 

FP-FP140ICC-M 

http://www.tubes-international.com/
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do produkcji „heavy duty” (FP160, FP165) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER serii FP to stacjonarne, przemysłowe prasy przeznaczone do seryjnej produkcji elastycznych 
przewodów hydraulicznych i przemysłowych. Prasy typu FP160 i FP165 szczególnie zalecane do zaciskania okuć węży o średnicy 
wewnętrznej do 6” (DN150). Przeznaczone również do redukowania średnic dużych rur, łączenia przez zaciskanie dużych 
elementów np. części układów wydechowych pojazdów. Używane są od lat w stoczniach, przy budowach platform wiertniczych 
oraz zakładach przemysłowych. 
Standardowo wyposażone są w pedał 
sterujący oraz sterowanie ICC, które 
opcjonalnie może być rozbudowane o 
pakiety (patrz Wersje sterowania pras 
zaciskowych FINN POWER). 
 

1)  Ze szczękami typ 32 i typ 140. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
5)   Bez jednostki hydraulicznej. 
6)   Ze szczękami pośrednimi dostarczanymi standardowo z prasą. 

 

 

 

  

Typ FP160ICC FP165ICC 

zakres średnic zacisku1)  do 202 mm 

maksymalna siła zacisku 350 T 500 T 

maks. średnica zacisk. węży 6” (150 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 2000 2500 

szczęki typ 326) / 160 

maks. otwarcie szczęk3) + 125 mm 

szczęki główne D/L 220 / 116 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  5,5 kW 

wymiary (L x W x H)5) 940x860x1780 1060x860x1825 

masa (bez oleju) 2000 / 182 kg 2460 / 182 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 32 / DO DUŻYCH ŚREDNIC TYP 160 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-32-10 10,0 – 12,0  10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

FP-32-78 78,0 – 87,0 78 110 

  
FP-160-084 84,0 - 92,0 84 116 

FP-160-092 92,0 – 100,0 92 116 

FP-160-100 100,0 – 108,0 100 116 

FP-160-108 108,0 – 116,0 108 116 

FP-160-116 116,0 – 124,0 116 116 

FP-160-126 126,0 – 136,0 126 116 

FP-160-136 136,0 – 146,0 136 116 

FP-160-146 146,0 – 156,0 146 116 

FP-160-156 156,0 – 166,0 156 116 

FP-160-166 166,0 – 178,0 166 116 

FP-160-178 178,0 – 190,0 178 116 

FP-160-190 190,0 – 202,0 190 116 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-G3-160-165 Automatyczny system smarowania do FP160/165 

FP-J3 Chłodnica oleju do pras zaciskowych FINN POWER 

FP-ICC-DISPLAY-12 Wyświetlacz 12" do sterowania ICC do pras zaciskowych od FP160 do FP175 

FP-FP165ICC 

FP-FP160ICC 

http://www.tubes-international.com/
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do produkcji „heavy duty” (FP170, FP175) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER serii FP to stacjonarne, przemysłowe prasy przeznaczone do seryjnej produkcji elastycznych 
przewodów hydraulicznych i przemysłowych. Prasy typu FP170 i FP175  przeznaczone są do zaciskania okuć węży o średnicy 
wewnętrznej do 10” (DN250). Służą również do redukowania średnic dużych rur, łączenia przez zaciskanie dużych elementów 
oraz do wykonywania izolatorów elektrycznych. Standardowo wyposażone są w pedał sterujący, szczęki pośrednie (umożliwiają 
użytkowanie szczęk typ 160) oraz sterowanie  ICC (umieszczone na długim ramieniu obrotowym), które opcjonalnie może być 
rozbudowane o pakiety (patrz Wersje 
sterowania pras zaciskowych FINN 
POWER). 

  

 

1)  Ze szczękami typ 32 i typ 140. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem.  
5)   Bez jednostki hydraulicznej. 
6)   Ze szczękami pośrednimi zamawianymi osobno (indeks FPM-302008). 
7)   Ze szczękami pośrednimi dostarczanymi standardowo z prasą. 

 

 

 

 
 

Typ FP170ICC FP175ICC 

zakres średnic zacisku1)  do 320 mm 

maksymalna siła zacisku 660 T 830 T 

maks. średnica zacisk. węży 10” (250 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 1160 1140 

szczęki typ 326)  / 1607)  / 170 

maks. otwarcie szczęk3) + 155 mm 

szczęki główne D/L 320 / 220 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  7,5 kW 11 kW 

wymiary (L x W x H)5) 1200x936x2080 

masa (bez oleju) 4280 / 310 kg 4400 / 350 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 32 / DO DUŻYCH ŚREDNIC TYP 160 i 170 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-32-10 10,0 – 12,0  10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

FP-32-78 78,0 – 87,0 78 110 
  

FP-160-084 84,0 - 92,0 84 116 

FP-160-092 92,0 – 100,0 92 116 

FP-160-100 100,0 – 108,0 100 116 

FP-160-108 108,0 – 116,0 108 116 

FP-160-116 116,0 – 124,0 116 116 

FP-160-126 126,0 – 136,0 126 116 

FP-160-136 136,0 – 146,0 136 116 

FP-160-146 146,0 – 156,0 146 116 

FP-160-156 156,0 – 166,0 156 116 

FP-160-166 166,0 – 178,0 166 116 

FP-160-178 178,0 – 190,0 178 116 

FP-160-190 190,0 – 202,0 190 116 

FP-170-205 205,0 – 220,0 205 220 

  
FP-170-220 220,0 – 235,0 220 220 

FP-170-235 235,0 – 250,0 235 220 

FP-170-250 250,0 – 270,0 250 220 

FP-170-270 270,0 – 290,0 270 220 

FP-170-290 290,0 – 320,0 290 220 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-G3-170-175 Automatyczny system smarowania do FP170/175  

FP-J3 Chłodnica oleju do pras zaciskowych FINN POWER 

FP-FP170ICC 

FP-FP175ICC 

http://www.tubes-international.com/
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – „super heavy duty” (KING CRIMPER) 
 

Prasy zaciskowe FINN-POWER serii KC to największe i najsilniejsze prasy z zakresu produkcyjnego. Prasy typu KC800, KC1200 
i KC2000 nazwane przez producenta KING CRIMPER przeznaczone są do zaciskania okuć węży o średnicy wewnętrznej do 16” 
(DN400), do redukowania średnic dużych rur oraz łączenia przez zaciskanie dużych elementów. Standardowo wyposażone są w 
sterowanie ICC, które opcjonalnie może być rozbudowane o pakiety (patrz Wersje sterowania pras zaciskowych FINN POWER).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Ze szczękami typ 170 i typ KC. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
3)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
4)  Bez jednostki hydraulicznej. 
5)   Ze szczękami pośrednimi zamawianymi osobno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Szczęki typ KC - zakres zacisku jest uzależniony od wymiarów detalu (np. wymiar rury przed zaciskiem /  wymiar rury po 

zacisku).   

Typ KC 800 ICC KC1200 ICC KC2000 ICC 

zakres średnic zacisku1)  200 - 650 mm 200 - 650 mm 200 - 650 mm 

maksymalna siła zacisku 800 T 1200 T 2000 T 

maks. średnica zacisk. 
węży 

16” (400 mm) 16” (400 mm) 16” (400 mm) 

ilość zacisków / godz. - - - 

szczęki typ 325)  / 1605)  / 170 typ 325)  / 1605)  / 170 typ 325)  / 1605)  / 170 

maks. otwarcie szczęk2) + 180 mm  + 180 mm + 180 mm 

szczęki główne D/L 640 / 300 mm 640 / 300 mm 640 / 300 mm 

sterowanie3) ICC 

silnik  11 kW 

wymiary (L x W x H)4) 2825x1345x2040 mm 3015x1345x2291 mm 3380x1345x2361 mm 

masa (bez oleju) 10 000 / 350kg 12300 / 350kg 14800 /  350kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 32 / DO DUŻYCH ŚREDNIC TYP 160, 170 i KC 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-32-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-32-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-32-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-32-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-32-19 19,0 – 22,0  19 55 

FP-32-22 22,0 – 26,0 22 70 

FP-32-26 26,0 – 30,0 26 70 

FP-32-30 30,0 – 34,0 30 70 

FP-32-34 34,0 – 39,0 34 70 

FP-32-39 39,0 – 45,0 39 75 

FP-32-45 45,0 – 51,0 45 75 

FP-32-51 51,0 – 57,0 51 90 

FP-32-57 57,0 – 63,0 57 100 

FP-32-63 63,0 – 69,0 63 110 

FP-32-69 69,0 – 75,0 69 110 

FP-32-74 74,0 – 80,0 74 110 

FP-32-78 78,0 – 87,0 78 110 
  

FP-160-084 84,0 - 92,0 84 116 

FP-160-092 92,0 – 100,0 92 116 

FP-160-100 100,0 – 108,0 100 116 

FP-160-108 108,0 – 116,0 108 116 

FP-160-116 116,0 – 124,0 116 116 

FP-160-126 126,0 – 136,0 126 116 

FP-160-136 136,0 – 146,0 136 116 

FP-160-146 146,0 – 156,0 146 116 

FP-160-156 156,0 – 166,0 156 116 

FP-160-166 166,0 – 178,0 166 116 

FP-160-178 178,0 – 190,0 178 116 

FP-160-190 190,0 – 202,0 190 116 

   

FP-170-205 205,0 – 220,0 205 220 

FP-170-220 220,0 – 235,0 220 220 

FP-170-235 235,0 – 250,0 235 220 

FP-170-250 250,0 – 270,0 250 220 

FP-170-270 270,0 – 290,0 270 220 

FP-170-290 290,0 – 320,0 290 220 

  

FP-KC-205 205,0 – 290,0 205 220 

FP-KC-205L 205,0 – 290,0 205 300 

FP-KC- xxx* 290 - xxx 290 xxx 

FP-KC1200ICC 
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URZĄDZENIA I AKCESORIA   

/ Urządzenia do produkcji przewodów / Urządzenia do produkcji przewodów elastycznych/   

Prasy zaciskowe   

    

 

     

     

7111_PL2020_0_0 14 www.tubes-international.com   
 

Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – z bocznym ładowaniem (SP100) 
 

Prasy zaciskowe FINN POWER serii SP to specjalne prasy z bocznym ładowaniem zaciskanego przewodu. Takie rozwiązanie 
ułatwia zaciskanie przewodów o skomplikowanych kształtach końcówek (motoryzacja, klimatyzacja) oraz umożliwia 
automatyzację procesu zaciskania poprzez zastosowanie robotów przemysłowych do zakładania i wyjmowania przewodów z 
maszyny. Prasy mogą być wykonane w wersji Z, gdzie głowica zaciskowa jest oddzielona od agregatu hydraulicznego (ułatwiona 
zabudowa w automatycznej linii produkcyjnej), w wersji S – charakteryzująca się większą prędkością zaciskania lub w wersji D – 
wyposażonej w dwie głowice zaciskowe, z której jedna zamontowana jest na ruchomym stole. Wersja D pozwala znacząco 
zwiększyć prędkość zaciskania poprzez jednoczesne wykonanie zacisku na obu stronach przewodu. Standardowo prasy typu 
SP100 wyposażone są w pedał sterujący oraz sterowanie ICC, które opcjonalnie może być rozbudowane o  pakiety (patrz Wersje 
sterowania pras zaciskowych FINN POWER).  
 
 
 
 

 

1)  Ze standardowymi szczękami typ 100. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy pełnym cyklu / przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem  

5)  Szczęki robocze / kanał podający. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ SP100ICC/SP100ZICC SP100SICC 

zakres średnic zacisku1)  do 46 mm 

maksymalna siła zacisku 10 T 

maks. średnica zacisk. węży 1” (25 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 520/1800 1200/2900 

szczęki typ 100 

maks. otwarcie szczęk3) + 11 / 62 mm5) 

szczęki główne D/L 70 / 40 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  3 kW 

wymiary (L x W x H) 814x766x1670 1504x1074x1866 

masa (bez oleju) 383 kg 560 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 100 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-100-10 10,0 – 12,0 

 

10 40 

FP-100-12 12,0 – 14,0 12 40 

FP-100-14 14,0 – 16,0 14 40 

FP-100-16 16,0 – 19,0 16 40 

FP-100-19 19,0 – 23,0  19 40 

FP-100-23 23,0 – 27,0 23 40 

FP-100-27 27,0 – 31,0 27 40 

FP-100-31 31,0 – 36,0 31 40 

FP-100-36 36,0 – 41,0 36 40 

FP-100-41 41,0 – 47,0 41 40 

FP-100-47 47,0 – 54,0 47 40 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-G3-SP100 Automatyczny system smarowania do SP100 

FP-408262 Zderzak elektryczny do SP100Z 

FP-SP100ICC 

FP-SP100ZICC 

http://www.tubes-international.com/
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – z bocznym ładowaniem (SP350, SP1200) 
 

Prasy zaciskowe FINN POWER SP to specjalne prasy z bocznym ładowaniem zaciskanego przewodu. Takie rozwiązanie ułatwia 
zaciskanie przewodów o skomplikowanych kształtach końcówek (motoryzacja, klimatyzacja) oraz umożliwia automatyzację 
procesu zaciskania poprzez zastosowanie robotów przemysłowych do zakładania i wyjmowania przewodów z maszyny. Prasy 
mogą być wykonane w wersji Z, gdzie głowica zaciskowa jest oddzielona od agregatu hydraulicznego (ułatwiona zabudowa w 
automatycznej linii produkcyjnej), w wersji S – charakteryzującą się większą prędkością zaciskania lub w wersji D – wyposażonej 
w dwie głowice zaciskowe, z której jedna zamontowana jest na ruchomym stole. Wersja D pozwala znacząco zwiększyć prędkość 
zaciskania poprzez jednoczesne wykonanie zacisku na obu stronach przewodu. Standardowo prasy typu SP350 wyposażone są 
w pedał sterujący, w gniazda do szczęk z uchwytem magnetycznym oraz sterowanie lub ICC umieszczone na długim ramieniu 
obrotowym. Sterowanie ICC może być rozbudowane o pakiety (patrz Wersje sterowania pras zaciskowych FINN POWER). 
 

  

 

1)  Ze standardowymi szczękami typ 22. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy pełnym cyklu / przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
5)  Szczęki robocze / kanał podający. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ SP350ICC / ZICC SP350SICC SP1200ICC SP1200SICC 

zakres średnic zacisku1)  do 54 mm 

maksymalna siła zacisku 35 T 120 T 

maks. średnica zacisk. 
węży 

1.1/4” (32 mm) 

ilość zacisków / godz.2) 480/2900 950/5000 420/1600 420/2500 

szczęki typ 22 

maks. otwarcie szczęk3) + 25 / 48 mm5) + 25 / 63 mm5) 

szczęki główne D/L 84 / 78 mm 

sterowanie4) UC 

silnik  3 kW 4 kW 4 kW 4 kW 

wymiary (L x W x H) 970x1020x1871 970x1020x2030 

masa (bez oleju) 930 kg 1100 kg 1350 kg 1520 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 22 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-22-10 10,0 – 12,0 

 

10 50 

FP-22-12 12,0 – 14,0 12 50 

FP-22-14 14,0 – 16,0 14 50 

FP-22-16 16,0 – 19,0 16 50 

FP-22-19 19,0 – 23,0  19 50 

FP-22-23 23,0 – 27,0 23 50 

FP-22-27 27,0 – 31,0 27 50 

FP-22-31 31,0 – 36,0 31 50 

FP-22-36 36,0 – 41,0 36 50 

FP-22-41 41,0 – 47,0 41 50 

FP-22-47 47,0 – 54,0 47 50 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-G3-SP350 Automatyczny system smarowania do SP350 

FP-G3-SP1200 Automatyczny system smarowania do SP1200 

FP-SP350ICC 

FP-SP1200ICC 

FP-SP1200DICC 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – „heavy duty” z bocznym ładowaniem 
(SP2000, SP5000) 
 

Prasy zaciskowe FINN POWER SP do produkcji „Heavy duty” to specjalne prasy z bocznym ładowaniem zaciskanego przewodu. 
Prasa SP2000 umożliwia wykonanie zacisków w zakresie 10÷54 mm (dla szczęk standardowych) z maksymalnym naciskiem 
200T. Z uwagi na konstrukcję głowicy oraz znaczącą siłę zacisku, prasa SP2000 nadaje się szczególnie do produkcji 
hydraulicznych przewodów z końcówkami o niestandardowym kształcie (np. przewody do układów wspomagania kierownicy).   
Prasa SP5000 to unikalna maszyna w 
świecie pras zaciskowych. Zakres 
zakuć 10÷202 mm (szczęki 
standardowe) umożliwia zakucie węży 
przemysłowych, elementów rurociągów 
itp. do średnicy 6”. Konstrukcja 
maszyny pozwala na jej wykorzystanie 
w miejscu montażu zaciskanych 
elementów np. w stoczniach, na polach 
naftowych. Obie maszyny wyposażone 
są w sterowanie ICC, które opcjonalnie 
może być rozbudowane o pakiety (patrz 
Wersje sterowania pras zaciskowych 
FINN POWER).    

1)  Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm.  
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
5)  Szczęki robocze / kanał podający. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ SP2000ICC SP5000ICC 

zakres średnic zacisku1)  10 - 54 mm 10 - 210 mm 

maksymalna siła zacisku 200 T 500 T 

maks. średnica zacisk. węży 1 1/4" 6” 

ilość zacisków / godz.2) 258 - 

szczęki typ 20 typ 32, typ 160 

maks. otwarcie szczęk3) + 25 / 63 mm5) +46 / 215 mm5) 

szczęki główne D/L 84 / 78 mm 220 / 190 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  7,5 kW 10 kW 

wymiary (L x W x H) 1062x970x2004 mm 1510x950x2250 mm 

masa (bez oleju) 1785 / 185  kg 3540 / 220 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP 20 

indeks zakres średnic  zacisku [mm] rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-20-10 10,0 – 12,0 
 

10 55 

FP-20-12 12,0 – 14,0 12 55 

FP-20-14 14,0 – 16,0 14 55 

FP-20-16 16,0 – 19,0 16 55 

FP-20-19 19,0 – 23,0  19 55 

FP-20-23 23,0 – 27,0 23 55 

FP-20-27 27,0 – 31,0 27 70 

FP-20-31 31,0 – 36,0 31 70 

FP-20-36 36,0 – 41,0 36 75 

FP-20-41 41,0 – 47,0 41 75 

FP-20-47 47,0 – 54,0 47 85 

FP-20-54 54,0 – 61,0 54 85 

FP-SP2000ICC FP-SP5000ICC 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do nakrętek i miechów pneumatycznych 
(NC20, NC30, NC40, NC60) 
 

Prasy zaciskowe FINN POWER serii NC to specjalne prasy gdzie element zaciskowy umieszczany jest w pozycji pionowej. Takie 
rozwiązanie wykorzystywane jest do zaciskania nakrętek w procesie produkcji końcówek hydraulicznych, oraz do innych 
elementów, gdzie pionowa oś zacisku poprawia ergonomię pracy i jakość wyrobu np. w produkcji miechów pneumatycznych. 
Prasy mogą być wykonane w wersji Z, gdzie głowica zaciskowa jest oddzielona od agregatu hydraulicznego. Rozwiązanie to 
umożliwia łatwe wbudowanie maszyny w automatyczną linię produkcyjną. Standardowo prasy typu NC wyposażone są w pedał 
sterujący oraz sterowanie ICC, które opcjonalnie może być rozbudowane o pakiety (patrz Wersje sterowania pras zaciskowych 
FINN POWER). 

 

1)  Ze standardowymi szczękami typ NC. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 
5)  Ze szczękami specjalnymi. 
6)  Współpracuje ze szczękami typ NC20, NC30, NC40. 

  

 

 

 

 

Typ NC20ICC / ZICC NC30ICC / ZICC NC40ICC / ZICC NC60ICC / ZICC 

zakres średnic zacisku1)  do 49 mm do 63 mm do 105 mm do 160 mm5) 

maksymalna siła zacisku 50 T 66 T 93 T 130 T 

maks. średnica zacisk. 
węży 

1.1/4”  2’’ 2’’ 3’’ 

ilość zacisków / godz.2) 2100 2400 1900 1600 

szczęki typ NC20 typ NC30 typ NC6) typ  NC6) 

maks. otwarcie szczęk3) +18 +26 +26 +29 

szczęki główne D/L 99 / 22 mm 99 / 35 mm 140 / 37 mm 220 / 37 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  3 kW 4 kW 4 kW 4 kW 

wymiary (L x W x H) 835x885x997 835x1015x997 

masa (bez oleju) 220 kg 240 kg 240 kg 430 kg 

SZCZĘKI STANDARDOWE TYP NC20 / NC30 / NC40 

indeks 
zakres średnic  
zacisku [mm] 

rysunek 
D 

[mm] 
L 

[mm] 

FP-NC20-12 12,0 – 16,0 

 

12 3 

FP-NC20-16 16,0 – 22,0 16 4 

FP-NC20-22 22,0 – 27,0 22 4,5 

FP-NC20-27 27,0 – 34,0  27 5 

FP-NC20-34 34,0 – 41,0 34 5 

FP-NC20-41 41,0 – 49,0 41 5 

  
FP-NC30-12 12,0 – 14,0 12 3 

FP-NC30-14 14,0 – 16,0 14 3 

FP-NC30-16 16,0 – 19,0 16 4 

FP-NC30-19 19,0 – 22,0 19 4 

FP-NC30-22 22,0 – 26,0 22 4,5 

FP-NC30-26 26,0 – 60,0 26 4,5 

FP-NC30-30 30,0 – 34,0 30 5 

FP-NC30-34 34,0 – 39,0 34 5 

FP-NC30-39 39,0 – 45,0 39 5 

FP-NC30-45 45,0 – 51,0 45 5 

FP-NC30-51 51,0 – 57,0 51 5 

FP-NC30-57 57,0 – 63,0 57 5 

  
FP-NC40-63 63,0 – 69,0 63 5 

FP-NC40-69 69,0 – 73,0 69 5 

FP-NC40-73 73,0 – 81,0 73 6 

FP-NC40-81 81,0 – 93,0 81 7 

FP-NC40-93 93,0 – 126,0 93 7 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

indeks nazwa 

FP-G3-NC20 Automatyczny system smarowania do NC20 

FP-G3-NC30 Automatyczny system smarowania do NC30 

FP-G3-NC40 Automatyczny system smarowania do NC40 

FP-G3-NC60 Automatyczny system smarowania do NC60 

FP-NC20ICC 

FP-NC30ZICC 

FP-NC40ICC 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – do linek i przewodów niskociśnieniowych 
(CC22, CC26) 
 

Prasy zaciskowe FINN POWER serii CC są przeznaczone do produkcji elementów, dla których nie jest wymagana duża siła 
zacisku. Sprawdzą się doskonale w produkcji przewodów niskociśnieniowych, lin, zawiesi, linek sterujących, cięgien. Prasy FINN 
POWER serii CC charakteryzuje duża szybkość pracy głowicy zaciskowej. Prasa CC26 wyposażona w układ centralnego 
smarowania nadaje się doskonale do produkcji seryjnej. Zarówno CC22, jak i CC26 występują w wersji Z, gdzie głowica zaciskowa 
jest oddzielona od agregatu hydraulicznego (ułatwiona zabudowa w automatycznej linii produkcyjnej)  Standardowo prasy typu 
CC wyposażone są w sterowanie ICC, które opcjonalnie może być rozbudowane o pakiety (patrz Wersje sterowania pras 
zaciskowych FINN POWER). 

 
 
 

 

1)  Ze standardowymi szczękami. Zakres zaciskania może być rozszerzony przez użycie szczęk specjalnych. 
2)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
3)  Jest to całkowity skok szczęk. Do tej wartości należy dodać minimalną średnicę zacisku używanych szczęk. 
4)  ICC – interfejs bazujący na ikonach z czytelnym, dotykowym wyświetlaczem. 

 

 
 

Maszyny specjalne FINN POWER – do spęczania rur i innych elementów (EF200, EF300) 
 

Maszyny spęczające FINN POWER serii EF stanowią absolutną nowość w portfolio FINN POWER. Są one przeznaczone do 
produkcji elementów, które wymagają spęczania od wewnątrz – operacji odwrotnej do zaciskania. Element obrabiany jest 
osadzany na szczękach spęczających, które rozchodzą się promieniowo pod wpływem ruchu tłoka – przeciągacza. Maszyny do 
spęczania sprawdzą się doskonale w produkcji połączeń kształtowych (kielichów do rur) oraz kalibracji końcówek rur przed ich 
spawaniem. Zaletą spęczania względem zaciskania, jest zachowanie jednakowej średnicy wewnętrznej na całej długości 
wykonanego tą metodą połączenia. Standardowo maszyny EF wyposażone są w sterowanie ICC, które opcjonalnie może być 
rozbudowane o pakiety (patrz Wersje sterowania pras zaciskowych FINN POWER). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1)  Istnieje możliwość wykonania spęczenia o profilu prostokątnym lub kwadratowym. 
2)  Dla podstawowych stali konstrukcyjnych nieutwardzonych. 
3)  Teoretycznie przy cyklu 10 mm. 
4)  Wymiary jednostki spęczającej, wymiary jednostki hydraulicznej to 713x705x1060 (EF200), 1197x957x1252 (EF300) mm. 

 

 

 

  

 

 

Typ CC22ICC / ZICC CC26ICC / ZICC 

zakres średnic zacisku1)  do 54 mm do 61 mm5) 

maksymalna siła zacisku 68 T 130 T 

maks. średnica zacisk. węży 1 1/2’’ 2,40’’ 

ilość zacisków / godz.2) 1700 1280 

szczęki typ 22 typ  20 

maks. otwarcie szczęk3) +25 +29 

szczęki główne D/L 84 / 52 mm 84 / 80 mm 

sterowanie4) ICC 

silnik  3 kW 4 kW 

wymiary (L x W x H) 597x475x722 597x586x780 

masa (bez oleju) 125 kg 185 kg 

Typ EF200ICC EF300ICC 

zakres spęczania (przekrój okrągły)1)  120 – 200 mm 200 – 300 mm 

maksymalna siła spęczania 210 T 2200 T 

maks. długość spęczenia  85 mm 200 mm 

maks. grubość ścianki spęczanego el.2) 10 mm 30 mm 

maks. ruch szczęk spęczających 15 mm 

czas trwania jednego cyklu pracy.3) 7,9 s  12,4 s 

Szczęki specjalne 

Sterowanie ICC 

silnik  6,5 kW 15 kW 

wymiary (L x W x H) 775x1169x14554) 597x586x7804) 

masa (bez oleju) 875 / 182 kg 3500 / 350 kg 

FP-CC22ICC 

FP- EF200ICC 
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Wersje sterowania pras zaciskowych FINN POWER 
 

Najmniejsze prasy o napędzie ręcznym i pneumatycznym oraz prasy akumulatorowe wyposażone są w prosty układ 
sterowania, który wskazuje (poprzez zaświecenie lampki sygnalizacyjnej) osiągnięcie ustawionej średnicy zacisku. 
Średnica zacisku ustawiana jest na pokrętle mikrometrycznym. Wyjątkiem jest prasa P20HP i P20AP, wyposażona 
w prosty wskaźnik mechaniczny. 
 
Sterowanie MS 

Podstawowa wersja sterowania dla pras o napędzie elektrycznym przeznaczonych do produkcji jednostkowej i 
małoseryjnej. Sterowanie dwoma przyciskami: zaciskanie - otwieranie, umieszczonymi na panelu sterującym. 
Wymaganą średnicę zacisku ustawia się pokrętłem mikrometrycznym. Dokładność ustawienia 0,01 mm. Po 
osiągnięciu średnicy zacisku szczęki zatrzymują się. W zależności od typu prasy występuje różne położenie pokrętła 
mikrometrycznego i przycisków sterowania. Nowa wersja sterowania MS, występująca w prasach P20MSN i 
P32MSN umożliwia również regulację średnicy otwarcia szczęk, pracę w trybie półautomatycznym (zaciskanie i 
otwieranie za pomocą jednego przycisku), przy użyciu pedału (opcja) oraz pracę w trybie automatycznym przy użyciu 
zderzaka (opcja). Sterowanie MS w prasach P20/P32 MSN oraz P20/P32 NMS  posiada tryb oszczędzania energii, 
wyłączający silnik, gdy maszyna nie jest używana. 

 

Sterowanie UC i ICC 

Sterowanie ICC jest dostępne w maszynach serii FP, KC, SP, NC CC oraz EF. Sterowanie UC stanowi opcję dla 
pras P20/P32 oraz P51/P60. Oba rodzaje sterowań mogą pracować w  trybach: ręcznym – za pomocą dwóch 
przycisków zaciskanie – otwieranie,  półautomatycznym - zaciskanie i otwieranie za pomocą jednego przycisku, przy 
użyciu opcjonalnego pedału oraz w trybie automatycznym przy użyciu zderzaka. Sterowania posiadają wiele funkcji 
dodatkowych: zapis parametrów zacisku do pamięci, regulacja średnicy otwarcia szczęk, korekcja zacisku, wskaźnik 
aktualnego położenia szczęk – dostępnych poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs. Panel ICC wyposażony jest 
w ekran dotykowy, panel UC posiada zestaw przycisków nawigacyjnych. Dla obu wersji możliwe jest pobieranie 
danych przez port USB lub złącze Ethernet (opcja).   
 
Opcjonalnie sterowania ICC oraz UC wyposażone są w pakiety dodatkowe: 1 – zaciskanie ciśnieniowe, 2 – 

zaciskanie wielostopniowe, 3 – monitorowanie procesu produkcji oraz występujące tylko w najnowszym sterowaniu 

ICC4 – graficzne monitorowanie jakości oraz ETH – pakiet komunikacyjny 

Ekran główny sterowania UC - panel z manualnym selektorem  
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Wersje sterowania pras zaciskowych FINN POWER 

Widok główny ekranu dotykowego sterowania ICC 

 

 

 
 

FP-PACK-I, FP-ICC1 – zaciskanie ciśnieniowe. 

Opcja umożliwia zaciskanie według siły zacisku (ciśnienia zaciskania), zamiast 
według średnicy zacisku. Zalecana przy zaciskaniu elementów 
charakteryzujących się dużym rozrzutem wymiarowym lub elementów 
kruchych. W zaciskaniu ciśnieniowym szczęki zatrzymują się po osiągnięciu 
nastawionego ciśnienia. Możliwe jest również zaciskanie według ustalonej 
średnicy zacisku. 

 
 

FP-PACK-II, FP-ICC2 - zaciskanie wielostopniowe. 

Opcja niezbędna, kiedy dana część (element) musi być zaciśnięta na kilka 
różnych średnic – stopni. Zaciskanie wielostopniowe może być realizowane 
według założonej średnicy zacisku lub według nastawy ciśnienia. Średnica 
zacisku lub ciśnienie zaciskania, jak również średnica otwarcia szczęk 
ustawiane są indywidualnie dla każdego kroku. Zawiera pakiet  UC1/ICC1.  

 
 

FP-PACK-III, FP-ICC3 - monitorowanie procesu produkcji 

Pakiet umożliwia kontrolę jakości zaciskania podczas produkcji, poprzez 
ustawienie tolerancji dla średnicy i/lub ciśnienia zacisku . Jeśli uzyskane 
parametry zacisku wychodzą poza pole tolerancji maszyna zareaguje zgodnie 
z wybranym sposobem (do wyboru zablokowanie sterowania, brak możliwości 
zaciskania, sygnał alarmowy, nieuwzględnienie błędnego produktu przy 
zliczaniu produkcji). Wyniki pomiarów i parametry zaciskania są zapisywane w 
pamięci. Mogą być one transferowane przez gniazdo USB lub złącze Ethernet. 
Zawiera pakiet UC2/ICC2 oraz ETH (dotyczy sterowania ICC) 

 
 

FP-ICC4 - graficzne monitorowanie jakości produkcji 

Pakiet stanowi rozwinięcie opcji ICC3. Pozwala dla danego produktu wykreślić 
krzywą ciśnienia od średnicy i ustalić pole tolerancji dla uzyskanego wykresu. W 
rezultacie kontrolowany jest proces zacisku a nie jego wynik końcowy. Pozwala 
to na uniknięcie błędów w czasie zaciskania takich jak. pęknięcie tulei, użycie 
nieprawidłowego komponentu itd. Wyniki pomiarów, punkty wykresu oraz 
parametry zaciskania są zapisywane w pamięci.  Mogą być one transferowane 
przez gniazdo USB lub złącze Ethernet. Zawiera pakiet ICC4.  
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Szczęki zaciskowe i zastosowanie ogólnoprzemysłowe pras zaciskowych FINN POWER 
 

Wszystkie prasy zaciskowe FINN-POWER przystosowane są do pracy z 
wymiennymi zestawami szczęk. Na zamówienie dostępne są szczęki specjalne 
o innych wymiarach i kształtach. 
Oprócz okuwania przewodów hydrauliki siłowej i innych elastycznych węży 
ciśnieniowych, prasy zaciskowe FINN-POWER znajdują szerokie zastosowanie 
do różnorodnych operacji technologicznych w wielu gałęziach przemysłu, 
związanych m.in. z zaciskaniem kabli, zmniejszaniem średnic rur, 
kształtowaniem elementów metalowych. 
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – szczęki znakujące 
 

Znakowanie tulei przy użyciu szczęk znakujących dla pras zaciskowych FINN-POWER odbywa 
się w trakcie zaciskania okucia. Segment znakujący szczęk posiada rowek umożliwiający 
umieszczenie napisu zawierającego od 10 do 16 znaków o wysokości 2 lub 3 mm w zależności 
od rozmiaru szczęki. Czcionki napisu zablokowane są wkrętem blokującym. Możliwe jest 
znakowanie w dwóch wierszach przy użyciu dwóch segmentów znakujących w zestawie szczęk. 
Szczęki znakujące oferowane są jako zestaw szczęk znakujących (7 zwykłych segmentów i 1 
znakujący) lub w postaci pojedynczych segmentów znakujących. Wkładki i wkręty blokujące 
stanowią części segmentu znakującego. Czcionki znakujące mogą zawierać litery (A-Z), cyfry 
(0-9) lub inne znaki (-, /, .). Możliwe jest wykonanie napisu w bloku o szerokości kilku znaków a 
także logo firmy.  
 

Szczęki 

zwykłe 

Szczęki 
znakujące 

Pojedynczy 
segment 

znakujący 

L 

[mm] 

Ilość 
znaków w 
segmencie 

Wys. 

znaków 

[mm] 

Wkładka 

Czcionka 
znakująca 

A-Z lub 0-9 

Spacja 

FP-20-14 FP-18247-14 FP-18247-14-S 55 13 2 FP-301739-26,2 FP-301735-.. FP-301737 

FP-20-16 FP-18247-16 FP-18247-16-S 55 13 2 FP-301739-26,2 FP-301735-.. FP-301737 

FP-20-19 FP-18247-19 FP-18247-19-S 55 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-23 FP-18247-23 FP-18247-23-S 55 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-27 FP-18247-27 FP-18247-27-S 70 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-31 FP-18247-31 FP-18247-31-S 70 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-36 FP-18247-36 FP-18247-36-S 75 10 3 FP-301738-26,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-41 FP-18247-41 FP-18247-41-S 75 10 3 FP-301738-26,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-47 FP-18247-47 FP-18247-47-S 85 12 3 FP-301738-30,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-20-54 FP-18247-54 FP-18247-54-S 85 12 3 FP-301738-30,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-14 FP-18786-14 FP-18786-14-S 55 13 2 FP-301739-26,2 FP-301735-.. FP-301737 

FP-32-16 FP-18786-16 FP-18786-16-S 55 13 2 FP-301739-26,2 FP-301735-.. FP-301737 

FP-32-19 FP-18786-19 FP-18786-19-S 55 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-22 FP-18786-22 FP-18786-22-S 70 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-26 FP-18786-26 FP-18786-26-S 70 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-30 FP-18786-30 FP-18786-30-S 70 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-34 FP-18786-34 FP-18786-34-S 75 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-39 FP-18786-39 FP-18786-39-S 75 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-45 FP-18786-45 FP-18786-45-S 90 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-51 FP-18786-51 FP-18786-51-S 90 16 3 FP-301738-40,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-57 FP-18786-57 FP-18786-57-S 100 14 3 FP-301738-35,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-63 FP-18786-63 FP-18786-63-S 110 14 3 FP-301738-35,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-69 FP-18786-69 FP-18786-69-S 110 14 3 FP-301738-35,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-74 FP-18786-74 FP-18786-74-S 110 14 3 FP-301738-35,2 FP-301734-.. FP-301736 

FP-32-78 FP-18786-78 FP-18786-78-S 110 14 3 FP-301738-35,2 FP-301734-.. FP-301736 
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Wyposażenie i wykonanie opcjonalne pras zaciskowych FINN POWER 
 

Pedał sterujący 

Sterowanie pedałem uwalnia ręce operatora, co jest korzystne szczególnie przy 
zaciskaniu dużych i ciężkich przewodów oraz przy produkcji seryjnej. Pedał 
sterujący może być użytkowany w każdej maszynie ze sterowaniem UC i ICC 
oraz w prasach P20/32MSN i P20/32NMS (pedał podwójny - montaż fabryczny). 
Dostarczany w standardzie z prasami FP heavy duty, KC, SP oraz NC. 

 
 

Zderzak 

Umieszczany za szczękami zaciskowymi zderzak, o który opiera się końcówkę 
zaciskanego przewodu, służy do wykonywania produkcji seryjnej. Zderzak  
występuje w wersji elektrycznej i mechanicznej. Zderzak w wersji elektrycznej 
pozycjonuje okucie i uruchamia zaciskanie, znajduje się w komplecie maszyny 
ze sterowaniem UC lub ICC.  
Zderzak mechaniczny (opcja dla pras ze sterowaniem MS) służy jedynie do 
pozycjonowania okucia.  
 
 
 
Chłodnica oleju 

Stosowana w prasach zaciskowych w których wymagane jest zwiększenie 
prędkości zaciskania co w konsekwencji prowadzi do wzrostu temperatury oleju 
oraz wszędzie tam, gdzie temperatura otoczenia w której dana prasa (jednostka 
hydrauliczna) pracuje jest zbyt wysoka. 

 
 
 

 

Automatyczny system smarowania 

Standardowo prasy zaciskowe FINN-POWER wymagają smarowania 
powierzchni ślizgowych szczęk głównych. Smarowanie odbywa się ręcznie (w 
zależności od typu maszyny bezpośrednio lub poprzez nyple smarownicze) - 
przeciętnie co 4 godziny pracy. Zastosowanie smaru jest korzystnym 
rozwiązaniem dla pras zaciskowych w porównaniu z rozwiązaniami 
bezsmarowymi, zapewniając optymalną współpracę twardych powierzchni 
ślizgowych, brak odkształceń i ochronę przed zanieczyszczeniami. 
Dla zastosowań w wielkoseryjnej produkcji, gdy maszyna pracuje w ruchu 

ciągłym, dodatkowym udogodnieniem jest zastosowanie systemu 

automatycznego smarowania. Smar tłoczony jest ze zbiornika (poz.1) do nypli 

smarowniczych szczęk głównych (poz.2) w regularnych dawkach, o określonej 

wielkości, co zapewnia stały poziom nasmarowania maszyny. 

 
 
Czytnik kodów kreskowych 

Przeznaczony jest do pracy z prasami zaciskowymi Finn-Power, wyposażonymi 
w sterowanie UC i ICC. Za pomocą czytnika odczytujemy kod, zawierający 
informacje o parametrach zaciskania oraz liczbie zacisków do wykonania. Kod 
musi być wcześniej zapisany jako zestaw parametrów do pamięci sterowania 
UC lub ICC. Dodatkowo w osobnym pliku pamięci sterowania, należy wpisać 
plan produkcji, który zawiera nazwę danego zestawu parametrów jak i ilości 
zacisków do wykonania. Sterowanie ICC umożliwia również logowanie się 
operatora za pomocą czytnika kodów kreskowych.  
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Hydrauliczne prasy zaciskowe FINN-POWER – wymiana i magazynowanie szczęk 
 
 

Podstawowa wymiana szczęk 

Wymiana zestawu szczęk roboczych w maszynach FINN-POWER jest prosta. 
W większości maszyn wymiany dokonujemy pociągając za sprężysty zatrzask 
za pomocą specjalnego uchwytu (łapki), co powoduje zwolnienie zatrzasku. W 
ten sposób, segment po segmencie demontujemy szczęki. Następnie 
zakładamy nowy zestaw szczęk w podobny sposób. Wymiany dokonujemy przy 
wyłączonej maszynie. Uchwyt znajduje się w komplecie maszyny. W niektórych 
maszynach (np. P16) wymiana wymaga jedynie ręcznego wyjęcia szczęki ze 
sprężystego zatrzasku, bez użycia uchwytu. 
 

 

Szybka wymiana szczęk i ich magazynowanie 

System szybkiej wymiany szczęk opracowany dla maszyn FINN-POWER 
umożliwia wymianę całego zestawu szczęk roboczych w jednej operacji. Kołki 
w uchwycie magnetycznym wymiany szczęk współpracują z otworami w 
segmentach szczęk. Gdy szczęki główne otwierają się lub zamykają, segmenty 
szczęk roboczych są uwalniane lub blokowane w sprężystych zatrzaskach 
szczęk głównych. Segmenty szczęk przytrzymywane są w uchwycie za pomocą 
magnesu. Umożliwia to wyjęcie całego zestawu szczęk roboczych, włożenie ich 
za pomocą uchwytu do magazynku szczęk, wyjęcie z magazynku następnego 
zestawu szczęk roboczych i założenie ich do maszyny.  
 

W dużych maszynach serii FP magazynek szczęk znajduje się standardowo z boku maszyny w komplecie z  
uchwytem magnetycznym. 
 

 
 
Dla mniejszych maszyn serii P system szybkiej wymiany szczęk stanowi wyposażenie opcjonalne i może 
występować w dwóch wersjach: podstawa pod maszynę wraz z magazynkiem szczęk i  uchwytem magnetycznym 
lub wieszak z magazynkiem szczęk i uchwytem magnetycznym do ustawienia na podłodze lub przykręcenia do 
ściany, w tym  przypadku prasa ustawiona jest na stole warsztatowym.    

 

 
 

 

 

TUBES INTERNATIONAL® jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem 
pras zaciskowych FINN-POWER w Polsce. Prowadzi doradztwo 
techniczne, sprzedaż, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

http://www.tubes-international.com/

