Maskiner och verktyg
för ReTherms Kruges Rörsystem
Maskiner och verktyg för PP bearbetning

Art nr 050206-050226
Svetsdorn för muffsvetsning dim. 16-125 mm.

Art nr 050614-050680
Sadelsvetsdorn
Svetsdorn för insvetssadel. Monteras på
handsvetsspegel.

Art nr 050104 Sax
för PP rör 16-40 mm

Art nr 050940-050948 Borr
för sadelsvets. Borret är
utformat för att ge minimalt med ”spån” i röret.

RSK 1873143 Svetsspegel (800W) för PP muffsvetsning för
hand. Passar svetsdorn dim 16-63 mm. Plats för 2 st
svetsdorn. Kommentar: Detta är standardsvetsen för
mindre dimensioner. Användes även för sadelsvetsdorn.

Art nr 050136 Svetsspegel (500W) för PP muffsvetsning för
hand. Passar svetsdorn dim 16-32 mm. Plats för 1 st svetsdorn. Kommentar: Liten smidig svets då man har platsbrist
och behöver komma åt på lite ”besvärligare ställen”.
Art nr 050307-050311 Reparationsset
Kommentar: Man kan laga hål i PP rör med
reparationslugg. Borra upp skadan med 7 eller 11 mm
borr och plugga.

Art nr 050141 Svetsspegel (1400W) för PP muffsvetsning
för hand. Passar svetsdorn dim 50-125 mm. Plats för 1 st
svetsdorn. Kommentar: Svetsen används för större
dimensioner då man behöver svetsa för hand på plats.

Art nr 050149 Batteridriven
rörsammandragningsmaskin för PP muffsvetsning
63-125 mm. Stativ, batterier och laddningsstation ingår.
Kommentar: Sammandragnings-maskinen hängs fritt i
rören och underlättar ”platsarbete” i större
dimensioner. Ställ ingår så att maskinen även kan
användas stående på bänk. Användes tillsammans med
Svetsspegel art nr 050141 (ingår ej).

Art nr 050147 Bänksvetsmaskin (1400W) för PP muffsvetsning. Passar svetsdorn dim 50-125 mm. Handsvets (art nr
50141), Rörstöd samt svetsdorn dim 50-125 mm ingår. Kommentar: Standardsvetsmaskin för bänkarbete i dim 50-125
mm.

Fortsättning på baksidan

Art nr 050163 Hydraulisk Stumsvetsmaskin för dimensioner 160-250 mm. Hydraulenhet, elektrisk hyvel och
värmesvärd ingår.
Kommentar: Från och med dimension 160 mm
sammanfogas Fusiotherm och Climatherm med
stumsvets d.v.s. ända mot ända utan muff.
Konstruktionen med spänn-backar är relativt lätt och
kan i många fall pallas upp för svetsning av rörstråk.

Art nr 050175 Svetsmaskin för elektrosvetsmuffar.
Dimension 20-160 mm. Kommentar: Elsvetsmuffarna
kan användas som skjutmuffar. Rörändarna skall skalas
med skalare art nr 050558-050590
före svetsning.

RSK 1877718-1877725
Skalare för
elektrosvetsmuffar.
Anmärkning: Rörändar skall
skalas för att säkerställa en
fullgod svets.

Maskiner och verktyg för montering av

RSK 1873160 Verktygsset för SHT-Combirör. Väskan innehåller expansionsverktyg, expandertopp, Pressverktyg
samt klor för pressning. Aluminiumväskan innehåller alla
verktyg som behövs för montering av SHT-Combirör dim
16 mm och 20 mm. För dimensionerna 25 mm och 32
mm krävs komplettering av expandertopp och klor.
Alupexrör kräver särskild expandertopp.

Art nr 0050106 Sax för SHT Combirör dim 16-20 mm med
skyddsrörsavskärare. Kommentar: skyddsrörsavskäraren
underlättar kapning av skyddsrören och minimerar risken
för att skada mediaröret.

Art nr 050193 Rengöringsduk för elektrosvetsmuffar. Rörändar samt insida
av elektrosvetsmuff skall
rengöras med denna duk
innan svetsning.

-COMBI rör i rörsystem

Art nr 0050805H Pressverktyg Rems Axpress dim 16-32
mm. Kommentar: Pressverktyg med kuggstång för
montering i trånga utrymmen och hörn av SHT- Combirör.

Art nr 0050808 Elektriskt sammandragningsverktyg
För SHT-Combirör. Kommentar: Effektiv då man
skall montera stora mängder SHT kopplingar eller
vid pre-fabricering vid bänk.
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