
Ściągacze hydrauliczne zintegrowane

• Własność samozacisku na ściąganym elemencie podczas rosnącego nacisku tłoczyska.
• Pompa wbudowana w korpus, zapewniająca małe rozmiary ściągacza.
• Szybko zdejmowalna dźwignia pompy w gnieździe obracalnym o 360o.
• Zbiornik przeponowy zapewniający działanie w każdej pozycji.
• Łatwo dostępne pokrętło zaworu kontrolnego.
• Chromowane wykończenie zapobiegające korozji.
• Hartowane śruby z wytrzymałego stopu metali.
• Uniwersalna głowica (montowanie 2 lub 3 ramion w zależności od potrzeby).
• Wbudowany zawór nadmiarowy zabezpieczający układ przed przeciążeniem.
• Szybka regulacja zasięgu ściągacza za pomocą nakrętki.
• Utwardzone szczęki z karbami antyślizgowymi.
• Chromowane i hartowane tłoczysko.
• Sprężynowy bolec centrujący na końcu tłoczyska (demontowalny).
• Możliwość regulacji długości ramion.
• Szybki sprężynowy powrót tłoczyska.

model nacisk
ton

zasięg max
(mm)

rozstaw max
(mm)

wysuw tłoczyska
(mm)

masa
(kg)

zestaw jarzmowy 
(opcjonalnie)

PH63 6 220 330 85 5,5 PHAS6

PH83 8 230 350 85 6,6 PHAS8

PH123 12 270 375 85 8,0 PHAS12

PHZ-20 20 360 520 111 22,0 -

PHZ-30 30 360 550 111 32,0 -

• Konstrukcja ramion ściągaczy samocentrujcych zintegrowanych PH-S zapewnia całkowicie centryczny uchwyt 
ściąganego elementu - ramiona synchronicznie zachowują zawsze ten sam dystans od osi tłoczyska.

• Tak jak w standardowych ściągaczach serii PH głowica hydrauliczna połączona z zestawem jarzmowym PHAS 
tworzy ściągacz jarzmowy do powierzchniowego demontażu delikatnych elementów.  

model nacisk
ton

zasięg max
(mm)

rozstaw
(mm)

wysuw tłoczyska
(mm)

masa
(kg)

zestaw jarzmowy 
(opcjonalnie)

PH-S63 6 230 390 70 10,0 PHAS6

PH-S83 8 280 460 85 12,0 PHAS8

PH-S123 12 300 510 85 15,0 PHAS12

PH-S203 20 325 520 111 26,0 -

PH-S303 30 415 620 111 36,0 -

Osprzęt jarzmowy ściągaczy zintegrowanych PHAS

model zasięg max
(mm)

max. rozstaw 
jarzma
(mm)

min. rozstaw 
jarzma
(mm)

PHAS6 255 220 28

PHAS8 255 230 28

PHAS12 300 310 38

• Zestaw nóg gwintowanych oraz rama nośna i jarzmo po połączeniu  
z korpusem ściągacza zintegrowanego tworzy uniwersalne narzędzie  
do jarzmowego demontażu łożysk i kół pasowych.

• Użycie ściągacza jarzmowego znacznie polepsza uchwyt oraz zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia ściąganego elementu.

3-częściowe jarzma TRS zapewniają maksymalnie bezpieczny chwyt łożyska płaszczyzną jarzma 
w miejscach trudnodostęnych - przy wykorzystaniu trójramiennego uchwytu  
ściągaczami PH i PH-S w zakresie do 30 ton.

model chwytana średnica (mm) wymagany ściągacz

TRS-12 f 90 ÷ 340 PH83, PH123 
PH-S83, PH-S123

TRS-30 f 140 ÷ 495 PHZ-20, PHZ-30 
PH-S203, PH-S303

Ściągacze samocentrujące z synchronicznym chwytem

model PH10X PH18X PH30X PH52X
siła nacisku 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton

zasięg (A) x rozstaw (B) 400x410 mm 435x540 mm 525x720 mm 850x1080 mm

szerokość ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm

masa 30 kg 42 kg 65 kg 139 kg

model PH10A PH18A PH30A PH52A PH95A

siła nacisku w tonach 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton 100 ton

zasięg (A) x rozstaw (B) 320x350 mm 320x480 mm 410x650 mm 700x980 mm 1000x1600 mm

szerokość ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm 597 mm

masa 25 kg 49 kg 75 kg 165 kg 398 kg

Ściągacze hydrauliczne z oddzielną pompą 700bar

model PH10XA PH18XA PH30XA PH52XA
siła nacisku 10 ton 20 ton 30 ton 50 ton

zasięg (A) x rozstaw (B) 400x405 mm 435x540 mm 525x720 mm 850x1080 mm

szerokość ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm

masa 27 kg 52 kg 81 kg 174 kg

model PH10 PH18 PH30 PH52
siła nacisku            10 ton 20 ton 30 ton 50 ton

zasięg (A) x rozstaw (B) 320x360 mm 320x480 mm 410x650 mm 750x980 mm

szerokość ramy (C) 177 mm 276 mm 322 mm 414 mm

masa 20 kg 39 kg 59 kg 130 kg

“PH..X” - Ściagacze 3-ramienne o wydłużonych ramionach

• Samozacisk na ściąganym elemencie w miarę wzrostu siły nacisku siłownika.
• Kilka pozycji (różne wysokości) mocowania ramion do głowicy zapewnia optymalny 

zasięg ściągacza.
• Walcowane gwinty śrub naciskowych o zwiększonej trwałości.

W każdym zestawie ściągacza PH - pompa ręczna 700barm przewód 2m,  
manometr i złączka męska do szybkiego łączenia z siłownikiem ściągacza.

“PH..A” - Ściagacze 3-ramienne z synchronicznym chwytem -  
wszystkie 3 ramiona poruszają się równomiernie zachowując synchronicznie  
stały dystans od osi siłownika.

Standardowo - zestawy ściągaczy hydraulicznych PH z osobną pompą dostarczane są z cylindrami serii “MG”  
posiadającymi podstawowe zabezpieczenie przed korozją (chromowanie lub nawęglanie powierzchniowe).
Na życzenie Emko dostarcza ściągacze z cylindrami w wersji “NITRI” - z bardzo trwałym zabezpieczeniem  
przed korozją i ścieraniem - poprzez azotowanie. 
W opcji dostępne są też szybkie, dwustopniowe pompy ręczne PL  i zasilacze napędzane sprężonym powietrzem lub prądem 230/400V. 

“PH..XA” - Ściagacze 3-ramienne z synchronicznym chwytem i wydłużonymi ramionami.

PH..A
PH..XA
z synchronicznym 
chwytem

Do ściągaczy PH jako opcja dostępne są głowice 2-ramienne umożliwiające montaż ramy 
ściągacza w układzie dwóch ramion, gdy chwyt 3-ramienny jest niemożliwy.  
Jednak ze względu na ryzyko gwałtownego wykrzywienia chwytu ramion i utraty stabilności 
ściągacza w czasie generowania bardzo dużych sił nacisku siłownikiem hydraulicznym,  
producent generalnie nie zaleca montażu ściągacza w układzie tylko dwóch ramion.


