Zgrzewarka doczołowa z dociskiem ręcznym ZRCN-160
Zgrzewarki typ ZRCN-160 służy do zgrzewania rur z tworzyw termoplastycznych (PE, PP,
PVDF) w zakresie średnic od Ø 50-160mm. Zgrzewarki typu ZRCN najczęściej są
wykorzystywane do łączenie rur osłonowych dla energetyki i telekomunikacji,
zgrzewania rur spustowych, przewodów klimatyzacyjnych. Urządzenie wyposażone
jest w ręczną przekładnie zębatą umożliwiającą uzyskiwanie żądanej siły docisku.
Pomiar siły odbywa się przy użyciu siłomierza sprężynowego.

Zgrzewarka warsztatowa ZRSN-160
Zgrzewarka ręczna warsztatowa ZRSN-160 przeznaczona jest do instalacji sanitarnych,
klimatyzacyjnych, układów odpływów i odwodnień do zastosowania na placu budowy i w
warsztacie. Zakres zgrzewania rur Ø50 - Ø160 do zgrzewania liniowego i pod kątem (022,5 st. -> 2αmax=45st.).

Zgrzewarka elektrooporowa do systemów NOW
OS
odwodnieniowych ZERN-160
C
Zgrzewarka elektrooporowa ZERN-160 – 230V, 50 Hz, 1150W służy do zgrzewania rur
odpływowych i elektrozłączek z PE w zakresie średnic Ø40-160mm. Urządzenie posiada
elektroniczne sterowanie z akustyczną i optyczną kontrolą przebiegu zgrzewania i jest na
stałe wmontowane w walizkę z tworzywa sztucznego. Końcówki przyłączeniowe Ø2mm
są wymienne.
Zgrzewarka kompatybilna z systemami: Akatherm–Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo,
Vulcathene-Euro

Przyrząd do wycinania wypływki wewnętrznej OWWN
Przyrząd do usuwania wypływki wewnętrznej typ OWWN przeznaczony do średnic od
90 mm do 500 mm. Kompletny zestaw składa się z czterech typów głowic, kompletu
żerdzi, tarcz podporowych i drewnianej skrzyni transportowej. Aby urządzenie
pracowało wymagana jest minimalnie jedna głowica, komplet żerdzi i kpl. tarcz podpór
dedykowanych do danej głowicy.

Zgrzewarka ZHCN-630ER (wersja remontowa)
Zgrzewarka typ ZHCN-630ER to lekka, dwujarzmowa zgrzewarka znajdująca
zastosowanie przy pracach remontowych. Urządzenie pracuje w zakresie 315-630mm.
Zgrzewarka może pracować na ramie nośnej lub bez niej. Istnieje możliwość
przygotowania analogicznej maszyny do innego zakresu średnic.

Zgrzewarki do przygrzewania sączków
Zgrzewarka specjalna do przygrzewania sączków została stworzona na zmodyfikowanej
bazie zgrzewarki warsztatowej. Urządzenie zostało stworzone z myślą o instalacjach
odwodnieniowych dla mostów. Pozwala na przygrzewanie do rury magistralnej
sączków o różnych średnicach, zależnie od potrzeb klienta. Urządzenie wykorzystuje
metodę polifuzyjną, tzn. w magistralnej rurze odwierca się otwór, po czym specjalna
matryca wygrzewa wnętrze otworu i końcówkę sączka. W ostatnim etapie zgrzewarka
wsuwa na odpowiednią głębokość rozgrzaną końcówkę sączka do rozgrzanego otworu.
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