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Σύστημα σύνδεσης σωλήνων

Ταχεία και ασφαλής σύνδεση οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων
Ενεργοποίηση με μπαταρία, χωρίς συρόμενα καλώδια
Αγκύρωση και έλξη με ενσύρματο χειριστήριο και ηλεκτρουδραυλική ενέργεια
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Συνδέοντας τσιμεντο-
σωλήνες ρομβοειδούς 
σχήματος με το 
σύστημα RZE και την 
βοήθεια μηχανισμού 
ολίσθησης 4 τροχιών

k
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Πλεονεκτήματα του συστήματος σύνδεσης σωλήνων RZE

Λειτουργία με μπαταρία, χωρίς συρόμενα καλώδια
Έλξη με πολυεστερικούς ιμάντες, μειωμένος κίνδυνος τραυματισμών
Αγκύρωση σε κάθε σημείο εσωτερικά του σωλήνα
Εύκολη μετακίνηση εντός του σωλήνα με 4 τροχούς 
Ρυθμιζόμενη μέγιστη υδραυλική πίεση
Απλή προσαρμογή στην εσωτ. διάμετρο με ατέρμονα κοχλία ή/και αλλαγή αντηρίδας 
Μεγάλες επιφάνειες επαφής που προστατεύουν το εσωτερικό του σωλήνα από φθορές
Ενσωματωμένο μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και δείκτης για την στάθμη της μπαταρίας
Εύκολη απαγκίστρωση μετά κάθε χρήση με την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μεγ. δύναμη έλξης
Για οπλισμένους τσιμεντο-
σωλήνες εσωτ. διαμέτρου
Χειριστήριο
Ιμάντες έλξης

16 t
  

(800) 1,000 - 2,500 mm
ενσύρματο με καλώδιο 10 m 
πολυεστερικοί, ωφέλιμου μήκους 6 m

Βήμα έλξης
Μετάδοση
Μπαταρία
Συνολικό βάρος

500 mm
1.6 kW, 12 V
12 V, 135 Ah

535 kg

Κωδικός Τύπος

128 600 Κομπλέ 
βασικός 
εξοπλισμός

Έτοιμος προς χρήση με αντηρίδες για εσωτ. διαμέτρους 800 – 1.000 mm, 
1.100 – 1.500 mm, 1.600 – 2.000 mm, 2.100 – 2.500 mm. Ατέρμονες κοχλίες 
για 800 – 1.000 mm, 1.100 – 2.500 mm, χειριστήριο με καλώδιο 10 m, 
αλυσίδες μεταφοράς, πολυεστερικοί ιμάντες έλξης μήκους 6,00 m με θηλιές 
και ναυτικά κλειδιά, μπάρες έλξης για εσωτ. διαμέτρους 800 – 1.400 mm και 
1.500 – 2.500 mm.

128 501 Φορτιστής 220 V / 12 V
040 716 Προσαρμογέας 500 για σωλήνες εσωτ. διαμέτρου 2.500 – 3.000 mm με προέκταση μπάρας έλξης
128 993 Ολισθητήρας 4 τροχιών για σωλήνες ρομβοειδούς σχήματος




