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Εικ. 1

WIMAG

Σύστημα σύνδεσης σωλήνων

Πατενταρισμένο σύστημα

Για τσιμεντοσωλήνες και σωλήνες υαλοποιημένου κεραμικού με καμπάνες σύνδεσης 

Δεν απαιτείται ρεύμα ή άλλου είδους παροχή ενέργειας

Εφαρμοστή σύνδεση με υδραυλική πίεση

Απλή χρήση με χειροκίνητη υδραυλική πρέσα
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Με τλέφωνο



Σύστημα σύνδεσης Standard

Μηχανισμός έλξης με κύλινδρο σύσφιξης των 
βραχιόνων στον σωλήνα

Μοχλός χειρισμού υδραυλικής πρέσας

Πρέσα υδραυλικών με δεξαμενή, μανόμετρο και 
βαλβίδα πίεσης
Μεγ. πίεση: 150 bar

Βραχίονες σύσφιξης ρυθμιζόμενοι στην εξωτ. 
διάμετρο του σωλήνα

Κύλινδροι έλξης, με βήμα 300 mm

Σιαγώνες σύσφιξης σωλήνα
Εικ. 3

Σύστημα σύνδεσης Mini
Ρυθμίζεται στην εξωτερική διάμετρο του σωλήνα με ατέρμονα 
κοχλία και αγκιστρώνεται πίσω από την καμπάνα σύνδεσης του 
(εικ. 2).
Η έλξη του επόμενου σωλήνα γίνεται με την βοήθεια αλυσίδων 
και μπάρας έλξης. Προκειμένου να αποφύγουμε την εξολκή της 
ήδη συνδεδεμένης σωλήνας, τοποθετούμε το σύστημα στην 
καμπάνα της τελευταίας ήδη συνδεδεμένης σωλήνας.

Εικ. 2

Κωδικός Τύπος Μέγιστη* δύναμη 
έλξης περίπου t

Εξωτ. διάμετρος 
σωλήνα mm

Βήμα έλξης
mm

Βάρος
περίπου kg

125 100 RZA-200-430 0.5 200 - 430 130 42

Βασικός εξοπλισμός: παραδίδεται κομπλέ με αλυσίδες 15 m και μπάρα έλξης.

Μέθοδος εργασίας
Ρυθμίστε την θέση των βραχιόνων για την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα 
Συσφίξτε τους βραχίονες πίσω από την καμπάνα του ήδη εγκατεστημένου σωλήνα 
Τοποθετήστε την επόμενη σωλήνα προς σύνδεση
Ρυθμίστε την μπάρα έλξης, τοποθετήστε την και συνδέστε τις αλυσίδες έλξης (εικ. 1)
Συνδέστε τις σωλήνες χρησιμοποιώντας τον μοχλό της πρέσας 
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125 200 RZA-350-750 1.5 350 - 750 300 177

125 300 RZA-600-1250 1.5 600 - 1250 300 317
Βασικός εξοπλισμός: παραδίδεται κομπλέ με υδραυλικό μηχανισμό, αλυσίδες 15 m και μπάρα έλξης.

*) Η μέγιστη δύναμη έλξης εξαρτάται από το βάρος του σωλήνα και την επιφάνεια κύλισης. Για το λόγο αυτόν δεν είναι δυνατή μία απόλυτη ένδειξη.

Κωδικός Τύπος Μέγιστη* δύναμη 
έλξης περίπου t

Εξωτ. διάμετρος 
σωλήνα mm

Βήμα έλξης
mm

Βάρος
περίπου kg




