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Závitovací zařízení, model 1224
Kapacity
• Trubka: 1/4 - 4" (8 - 100 mm) 4 - 6" (100 - 150 mm) s vyřezávačem závitů s ozubeným 

mechanizmem 161.
• Šroub: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Vlastnosti
• Závity na trubkách 1/4 - 2" při 36 ot/min. a 21/2 - 4" při 12 ot/min.
• Model 1224 vyřezává závity na široké řadě trubek, včetně černých, galvanizovaných 

trubek a trubek s plastovým povlakem, nebo do žlabů z nerezové oceli, IMC a tvrdou 
stěnou, nebo do tyčí až do stupně 30 Rockwell C.

• Indukční motor zabezpečuje úroveň hluku splňující limity stanovené správními orgány.
• Speciální motor s kapacitním startem / kapacitním chodem umožňuje modelu 1224 

vyřezávat závity do celé řady materiálů, u nichž obvykle dochází k poklesu napětí.
• Univerzální závitořezní hlava 1/4 - 2"; závitořezná hlava 21/2 - 4" s oddalováním 

umožňuje vyřezávání kuželových nebo rovných závitů NPT/NPSM nebo závitů BSPT/
BSPP. 

• Neustálé a řádné mazání lisovacích nástrojů a obrobku s mazáním skrz hlavu.

Technické specifikace
• Motor: 1,1 kW, jednofázový, 50 Hz, indukční.
• Spínače: Přepínač "vpřed / vypnuto / zpět" (Reverse / Off / Forward), vysoký výkon, 

rotační přepínač a integrální nožní spínač.
• Rychlost vřetena: 36/12 ot/min.
• Převodovka: Dvourychlostní převodovka s poměrem 3:1.
• Sklíčidlo: Kladivový-rázový mechanismus s výměnnými výkyvnými čelisťovými vložkami.
• Zadní centrovací zařízení: činnost vačky.
• Frézka: Model 764 1/4 - 4" plně plovoucí, samocentrovací s řezným kotoučem F-229.
• Odhrotovací trn: Model 744, 1/4 - 4" nožového typu.
• Mazání: Přes závitořeznou hlavu.
• Čerpadlo: Samonasávací, zubové čerpadlo s automatickým otáčením a konstantním 

průtokem.

Model 1224

Katalogové  
č.

Č.  
modelu Pohonná jednotka

Kapacita (BSPT)
Rychlost 

ot/min

Hlava Hmotnost

palce Automat. 
otevírání 911

Automat. 
otevírání 914 lb. kg

26107 1224 230 V, 50 Hz, indukce (BSPT) 1/4 - 4 36/12 • • 463 210
26112 1224 115 V, 50 Hz, indukce (BSPT) 1/4 - 4 36/12 • • 463 210
31442 1224 230 V, 50 Hz, indukce (NPT) 1/4 - 4 36/12 711 Hlava 714 Hlava 463 210

Standardní vybavení
Závitovací zařízení model 1224 s nožním spínačem:

• Jedna závitovací hlava 21/2 - 4" model 714 (914), samootevírací 
s oddalováním.

• Jedna univerzální samootevírací závitovací hlava 1/4 - 2" model 
711 (911).

• Jedna sada univerzálních nožů 1/2 - 3/4" pro slitinu.
• Jedna sada univerzálních nožů 1 - 2" pro slitinu.
• Jedna sada rychlořezných nožů 21/2 - 4" pro model 1224.

Stojany pro model 1224

Katalogové 
č.

Č.  
modelu Popis

Hmotnost
lb. kg

92457 100A Univerzální stojan pro misku, nožky 75 34,5
92462 150A Univerzální stojan pro misku, kolečka 103 46,7

92467 200A Univerzální podstavec pro skříň, kolečka 164 74,5
22563 – Ocelová skříň 42 19,3

• Jedna frézka, model 764.
• Jeden odhrotovací trn, model 744.
• Jeden náhradní kotouč frézky F-229.
• Olej: 5 litrů, závitořezný.
• Tři (3) šestihranné klíče.
• Nástroje a zařízení: 4 šestihranné klíče, kotouč frézky F-229 pro velké zatížení, 3/4" 

kombinovaný klíč, schránka na nářadí.


