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Díky oboustrannému 
nastavení úhlu (15° každá 
strana) lze zhotovovat 
segmentové oblouky.

Spoj fitinka / trubka s úzkou 
a širokou redukční čelistí

 Oboustranně nastavitelné 
dorazy

Možnost jednostranného i

oboustranného frézování

 Široké hliníkové redukční 
upínací vložky (Ø 20 - 90 mm) 
pro spoje trubka / trubka

Pro bezpečné upnutí a snadné

axiální vyrovnání trubek

 Oboustranné nastavení úhlu 
(15° každá strana) základních 
širokých upínacích prvků

Možnost zhotovení  
segmentových

oblouků

 Možnost použití i základních úzkých 
upínacích prvků

Předpoklad pro spoj trubka / fitinka

 Pracovní rozsah       230 V       110/115 V 
Označení Ø mm Regulace teploty kg g 50/60 Hz 50/60 Hz

ROWELD® P 110 komplet 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 elektronická 43 55844 55924

 Tvrzené pochromované strojní saně

Absolutně odolné proti zkroucení

Čtyřhranný nahřívací zrcadlo

 Přímý přenos a přehledná 
stupnice přítlačné síly

Přesné nastavení přítlačné síly

ROWELD® P 110
Svářečka plastových trubek Ø 20 - 110 mm

Profil produktu

VYUŽITÍ

K svařování natupo trubek a tvarovek z PE, PP, PB a PVDF
pomocí nahřívacího zrcadla. Obzvláště vhodná pro použití 
při instalačních pracích ve vynucených polohách 
- i v potrubních sítích

PŘEDNOSTI

	n	 Lze zhotovovat segmentové oblouky
	n Precizní nastavení přítlačné síly
	 n Možnost jednostranného i oboustranného frézování

PŘEDNOSTI

n	 Zhotovování spojů na trubkách / fitinkách
	n	 Jisté uchycení a snadné axiální stavění trubek

TECHNICKÁ DATA

Průměr trubky: Ø  20 -   90 mm  (SDR 41 - SDR 7,25) 
  Ø  20 - 110 mm  (SDR 41 - SDR 11)
Hmotnost: 8,5 kg
Rozměry: 450 mm celková délka

Dodáváme (obj.č. 55844) včetně: základního zařízení (obj.č. 55787) s držák pro upnutí na ponk, ruční frézovací zařízení 
(obj.č. 55826), elektronicky regulovatelné nahřívací zrcadlo, základní sada širokých redukčních čelistí (obj.č. 55807) 
(Ø 110 mm) a základní upínací čelist úzká-levá (obj.č. 55808) (Ø 110 mm), redukční upínací vložky široké 
a úzké od Ø 40 - 90 mm, montážní nářadí, svěrku pro připevnění ke stolu (obj.č. 55524), přepravní bedna (obj.č. 55832))

Svařování plastových trubek
Svařování natupo 


