
Dodáváme (obj.č. 54000/54001) včetně : základního zařízení s elektrickým frézovacím zařízením, elektronicky regulovatelné nahřívací 
zrcadlo, vyjímatelné. Základní sada redukčních čelistí pravých a levých Ø 160 mm (obj.č. 54082), trubkové podpěry Ø 160 mm, redukční 
upínací a opěrné vložky pro Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110 a 125 mm v kufříku (obj.č. 54020), montážní nářadí, pojízdný pracovní a přepravní 
podstavec (obj.č. 54015)

Frézovací nástavec (obj.č. 54040) 
(speciální příslušenství)

Základní sada redukčních  
čelistí (obj.č. 54082) 
(speciální příslušenství)

Zvláštní edice Saniline 
s rozkládacím přepravním 
vozíkem (obj.č. 54401)
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Svařování plastových trubek
Svařování natupo          

ROWELD® P 160 SANILINE
Svářečka plastových trubek sanitárních rozvodů 
Ø 40 - 160 mm

Profil produktu

VYUŽITÍ

K svařování natupo trubek a tvarovek z PE, PP, PB a PVDF
pomocí nahřívacího zrcadla, specielně vhodná pro odbočky
45° a oblouky malého poloměru. Pro použití na stavbě i v dílně

PŘEDNOSTI

	n	 Díky vyjímatelnému nahřívacímu nástavci je flexibilní 
  i v obtížných pozicích 	
	 n K bezpečnému upnutí trubek, tvarovek a úzkých odboček 45° 
  a oblouků 90°
	n Ochrana proti nechtěnému spuštění a vyskočení hoblíku
	n	 Přesné nastavení přítlačné síly

PŘEDNOSTI

	n	 Minimaalizuje vlečné síly
	n O 40 % vyšší stabilita a zároveň optimalizované rozložení síly
	n Lze upnout všechny pro sanitu běžné tvarovky

TECHNICKÁ DATA

Průměr trubky: Ø 40 - 110 mm (SDR 41 - 7,25) 
  Ø 40 - 140 mm (SDR 41 - 11) 
  Ø 40 - 160 mm (SDR 41 - 17,6)
Hmotnost: 34,4 kg
nahřívací zrcadlo: 800 W
Frézovací zařízení: 1050 W

 Pracovní rozsah     230 V     110/115 V 
Označení Ø mm  Regulace teploty kg g 50 Hz 50 Hz

ROWELD® P 160 SANILINE komplet 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160  elektronická 57,4 54000 54001
ROWELD® P 160 SANILINE zvláštní edice 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160  elektronická 61,2 54004 

 Oboustranně nastavitelný doraz

Možnost jedno i oboustranného 
frézování

 Přímý přenos síly a přehledná 
stupnice přítlačné síly

Přesné nastavení přítlačné síly

	 Rozmanité možnosti upínání

Možnost upnutí všechn pro sanitu 
běžných tvarovek

 Redukční upínací vložky Ø 40 - 140 mm 
zabezpečené proti prokluzu trubky, s regulací 
upínací síly

Bezpečné upnutí trubek, tvarovek 
a úzkých odboček 45° a oblouků 90°


