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zgrzewarki doczołowe do rur PE o średnicach do:
160, 250, 315, 450, 630, 800, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2200, 2500 mm.

sklep.dezet.eu
CENY WSZYSTKICH NASZYCH MASZYN
ZAWIERAJĄ KOMPLETY PIERŚCIENI REDUKCYJNYCH
GOTOWE DO PRACY
Nasze urządzenia posiadają
Certyfikat „CE”
LEASING w LeaseLink

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$'(=(7 RDHS-160Y4 GRFLVNUčF]Q\

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: RDHS-160Y4
Moc pãyty JrzeMneM: :
Moc frezarki: :
Docisk rčczny z ElokaGĈ
=Jrzewanie rur , , , , , , mm
2 lata JZDUDQFML
Certyfikaty: CE, B
6erwis JwarancyMny i poJwarancyMny
PãatnoĤþ:  przedpłata
2kres realizacMi: w magazynie
:aJa Erutto: 58 kJ

&HQDVSU]HGDİ\7.300 zł + VAT
:ysyãka kurierem UPS = 4 zã

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$'(=(7 RDHS-250Y4 GRFLVNUčF]Q\

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: RDHS-250Y4
Moc pãyty JrzeMneM: 60:
Moc IrezarNL: :
DocisN rčczny z EloNaGĈ
=Jrzewanie rur , , , , , , , , mm
2 lata JZDUDQFML
Certyfikaty: CE, B
6erwis JwarancyMny i poJwarancyMny
PãatnoĤþ:  przedpłata
2kres realizacMi: w maJazynie
:aJa brutto:  kJ

&HQDVSU]HGDİ\9.700 zł + VAT
:ysyãka kurierem DH/ = 2 zã

SYSTEM ODWODNIEŃ, DRENAŻU i KANALIZACJI

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA DEZET DRHS-200/50

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA – SYSTEMY ODWODNIEŃ
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: DRHS-200/50
Moc płyty grzejnej: 1800W
Moc frezarki: 760W
Docisk ręczny z blokadą
Zgrzewanie rur 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200mm
2 lata gwarancji
Certyfikaty: CE, B
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Waga brutto: 67 kg

Cena sprzedaży: 12.600 + VAT
Płatność: 100% przedpłata
Okres realizacji: ~21 dni

Wysyłka kurierem DHL – 180 zł.

ZGRZEWARKA ELEKTROOPOROWA DEZET EFD-315

ZGRZEWARKA ELEKTROOPOROWA
Typ: EFD-315
Zastosowanie:
Zgrzewarka Dezet EFD-315 jest urządzeniem służącym do połączeń
elektrooporowych w oparciu o specyfikację zgodną z międzynarodową normą
ISO_12176-2. Wszystkie cechy i wykonanie naszych zgrzewarek
elektrooporowych osiągają międzynarodowy standard ISO_12176-2 lub go
przekraczają swoimi osiągami. Jest to idealny sprzęt wsparcia dla wszystkich
produkowanych rury PE oraz konstrukcji budowlanych.
Cechy:
1. Sterowanie wysokiej jakości MCU (mikrokontrolerem), z wielością
ustawień parametrów, detekcji i doskonałych funkcji ochronnych.
2. Szeroki zakres napięcia zasilania, odpowiedni do poziomu sieci
elektrycznej w miejscu budowy.
3. Wysoka precyzja energetyczna i kontrola czasu, aby zapewnić najlepszą
jakość zgrzewania.
4. Krótki czas reakcji na przerwy zasilania, wysoka stabilność.
5. USB flash dysk do czytania i przechowywania danych.
6. Automatyczne dopasowanie rodzaju danych zgrzewania rury.

7. Podwojona funkcja ochrony.
8. Drukowanie rejestru zgrzewu.
9. Dzięki multisekcjom funkcji programowania zgrzewu, nadaje się do
różnych wymagań kształtek elektrooporowych.
10. Elastyczny tryb wprowadzania parametrów zgrzewania: ręczne
wprowadzanie za pośrednictwem klawiatury lub skanu kodów kreskowych.
11. Duża pojemność pamięci przechowywania danych rejestrowych.
12. Optymalizacja projektowania, wyglądu oraz użytych materiałów i
technologii zapewniła bezawaryjność maszyny.
Dane techniczne:
1. Zakres zgrzewania: 20-315mm średnicy rur
2. Moc całkowita: 3.5 KW
3. Zasilanie: AC 230V, 50/60Hz
4. Napięcie wyjściowe: DC 75V
5. Natężenie wyjściowe: DC 55A
6. Kable do zgrzewania o długości 5 metrów, z końcówkami 4.0 oraz 4.7 mm.
7. Waga netto: 7.55 kG | Brutto w skrzynce transportowej: 13.35 kG
2 lata gwarancji
Certyfikaty: CE, B
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Płatność: 100% przedpłata
Okres realizacji: w magazynie
W zestawie:
Zgrzewarka Elektrooporowa EFD-315
Skaner Kodów Kreskowych, Drukarka Rejestru Zgrzewów, Skrobak.
Na zlecenie: montowany moduł GPS

Cena sprzedaży: 8.100 + VAT
z GPSem: 8.900 + VAT

Wysyłka kurierem DHL = 90 zł.

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$'(=(7 HRDH- semi-automat

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: HRDH-1
Zastosowanie:
HyGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE,
HDPE w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. .orpus urzĈdzenia jest wyposaİony w cztery Jãywne zacisNi. Trzeci zacisN
osiowo przesuwany i reJulowany.
. :yjmowana, poNryta PTFE pãyta Jrzejna z oddzielnym systemem Nontroli
temperatury.
. EleNtryczna IrezarNa z podwyjnymi ostrzami odwracalnych Nrawčdzi
tnĈcych.
. $JreJat hydrauliczny zapewnia zJrzewanie o dobrej Nompresji.
. :yNonane z leNNich i wysoNiej wytrzymaãoĤci materiaãyw, struNtura
prosta i ãatwa w obsãudze.
. 1isNie ciĤnienie poczĈtNowe zapewnia niezawodnĈ jaNoĤþ zJrzewania rur o
maãych Ĥrednicach.
7. Oddzielny dwu-Nanaãowy zeJar poNazuje czas stapiania i chãodzenia.
. :ysoNiej doNãadnoĤci mierniN ciĤnienia wsNazuje wyraĮne odczyty.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: .75.90.110.125.140. mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 2.45 kW
3. FrezarNa moc: 0.7 kW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: .0 kW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 kW (0-63bar) 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 70-270 ° C ± 7 ° C
7. WaJa caãNowita: 6 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
ONres realizacji: ~15 dni roboczych

&HQDVSU]HGDİ\25.600 zł + VAT
&(1<:6=<67.,&+1$6=<&+0$6=<1
=$:,(5$-ć.203/(7<3,(5ģ&,(1,5('8.&<-1<&+
.203/(71(- *272:('235$&<
2SFMRQDOQLH
3URJUDPDWRU5HMHVWUDWRU=JU]HZyZ ]'UXNDUNĈ: 14.800 + VAT
1D]OHFHQLHPRGXá*36

Do nabycia w Naİdym dowolnym terminie - do każdej maszyny typu HRDH.
Opis:
-- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zgodne z IEC60204 - 1 : 1997
-- Siła docisku zgrzewania, temperatura zgrzewania, czas zgrzewania mogą być ustawione i zapisane w rejestratorze.
-- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje ustawienia oraz aktualne wartości ciśnienia, temperatury, czasu i innych procesów zgrzewania.
-- Prosta, intuicyjna obsługa. Możliwość rejestrowania danych z 2000 zgrzewów.
-- Dane mogą być drukowane w zestawieniu lub pojedynczo, każdorazowo natychmiast po zgrzewaniu.
-- Zapis danych zgrzewania może być przesłany do urządzenia magazynującego poprzez USB i przechowywane jako plik niemodyfikowalny.

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA DEZET HQD-160 | automat CNC

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, PP, PVDF
Typ: HQD-160
Zastosowanie:
+yGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE, PP
i PVDF w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. 6Nãada sič z ramy podstawowej, sterowania C1C, jednostNi hydraulicznej,
narzčdzia do struJania, pãyty Jrzejnej, NoszyNa i opcjonalnych czčĤci.
. :yposaİony w P/C 6,E0E16 i system sterowania eNranem dotyNowym.
. :ydruN danych w czasie rzeczywistym, IunNcja zapisu oraz port 86%.
. Zainstalowane standardy zJrzewania: CT6*, ,62, DV6, *,6 itp.
. +ydrauliczny ruch pãyty Jrzewczej (opuszczanie i podnoszenie), w peãni
zautomatyzowany proces.
Jedyne czynności zgrzewacza obsługującego maszynę to:
zamocowanie, frezowanie i sprawdzenie współosiowości rur;
cały dalszy proces zgrzewania odbędzie się automatycznie.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: 63.75..110.125.140. mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 2.45 N:
3. FrezarNa moc: 0.7 kW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: .0 kW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 kW 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 0-270 ° C ± 7 ° C
7. WaJa caãNowita: 26 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
2Nres realizacji: a5 dni roboczych

Cena sprzedaży: 44.900 zł + VAT
CENY WSZYSTKICH NASZYCH MASZYN
ZAWIERAJĄ KOMPLETY PIERŚCIENI REDUKCYJNYCH
KOMPLETNE - GOTOWE DO PRACY

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA DEZET HRDH-250 semi-automat

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: HRDH-250
Zastosowanie:
HyGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE,
HDPE w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. .orpus urzĈdzenia jest wyposaİony w cztery Jãywne zacisNi. Trzeci zacisN
osiowo przesuwany i reJulowany.
. :yjmowana, poNryta PTFE pãyta Jrzejna z oddzielnym systemem Nontroli
temperatury.
. EleNtryczna IrezarNa z podwyjnymi ostrzami odwracalnych Nrawčdzi
tnĈcych.
. $JreJat hydrauliczny zapewnia zJrzewanie o dobrej Nompresji.
. :yNonane z leNNich i wysoNiej wytrzymaãoĤci materiaãyw, struNtura
prosta i ãatwa w obsãudze.
. 1isNie ciĤnienie poczĈtNowe zapewnia niezawodnĈ jaNoĤþ zJrzewania rur o
maãych Ĥrednicach.
7. Oddzielny dwu-Nanaãowy zeJar poNazuje czas stapiania i chãodzenia.
. :ysoNiej doNãadnoĤci mierniN ciĤnienia wsNazuje wyraĮne odczyty.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: .110.125.140.160.180.200.225. mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 3.85 k:
3. FrezarNa moc: . k: 3V Hz
. 0oc JrzaãNi: .0 k: 3V Hz
. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 k: -3bar 3V Hz
. 5eJulacja temperatury: 7-27  C  7  C
7. :aJa caãNowita: N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
ONres realizacji: w magazynie

&HQDVSU]HGDİ\29.300 zł + VAT
&(1<:6=<67.,&+1$6=<&+0$6=<1
=$:,(5$-ć.203/(7<3,(5ģ&,(1,5('8.&<-1<&+
.203/(71(- *272:('235$&<
2SFMRQDOQLH
3URJUDPDWRU5HMHVWUDWRU=JU]HZyZ ]'UXNDUNĈ: 14.800 + VAT
1D]OHFHQLHPRGXá*36

Do nabycia w Naİdym dowolnym terminie - do każdej maszyny typu HRDH.
Opis:
-- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zgodne z IEC60204 - 1 : 1997
-- Siła docisku zgrzewania, temperatura zgrzewania, czas zgrzewania mogą być ustawione i zapisane w rejestratorze.
-- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje ustawienia oraz aktualne wartości ciśnienia, temperatury, czasu i innych procesów zgrzewania.
-- Prosta, intuicyjna obsługa. Możliwość rejestrowania danych z 2000 zgrzewów.
-- Dane mogą być drukowane w zestawieniu lub pojedynczo, każdorazowo natychmiast po zgrzewaniu.
-- Zapis danych zgrzewania może być przesłany do urządzenia magazynującego poprzez USB i przechowywane jako plik niemodyfikowalny.

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$'(=(7H4'-0 | automat CNC

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, PP, PVDF
Typ: H4'-0
Zastosowanie:
+yGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE, PP
i PVDF w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. 6Nãada sič z ramy podstawowej, sterowania C1C, jednostNi hydraulicznej,
narzčdzia do struJania, pãyty Jrzejnej, NoszyNa i opcjonalnych czčĤci.
. :yposaİony w P/C 6,E0E16 i system sterowania eNranem dotyNowym.
. :ydruN danych w czasie rzeczywistym, IunNcja zapisu oraz port 86%.
. Zainstalowane standardy zJrzewania: CT6*, ,62, DV6, *,6 itp.
. +ydrauliczny ruch pãyty Jrzewczej (opuszczanie i odnoszenie), w peãni
zautomatyzowany proces.
Jedyne czynności zgrzewacza obsługującego maszynę to:
zamocowanie, frezowanie i sprawdzenie współosiowości rur;
cały dalszy proces zgrzewania odbędzie się automatycznie.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: .110.125.140.160.180.200.225. mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 3.85 N:
3. FrezarNa moc: . NW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: 2.0 NW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 kW 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 0-270°C ± 7°C
7. WaJa caãNowita: 6 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
2Nres realizacji: w magazynie

&HQDVSU]HGDİ\50.700 zł + VAT
CENY WSZYSTKICH NASZYCH MASZYN
ZAWIERAJĄ KOMPLETY PIERŚCIENI REDUKCYJNYCH
KOMPLETNE - GOTOWE DO PRACY

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA DEZET HRDH-315 semi-automat

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: HRDH-315
Zastosowanie:
HyGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE,
HDPE w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. .orpus urzĈdzenia jest wyposaİony w cztery Jãywne zacisNi. Trzeci zacisN
osiowo przesuwany i reJulowany.
. :yjmowana, poNryta PTFE pãyta Jrzejna z oddzielnym systemem Nontroli
temperatury.
. EleNtryczna IrezarNa z podwyjnymi ostrzami odwracalnych Nrawčdzi
tnĈcych.
. $JreJat hydrauliczny zapewnia zJrzewanie o dobrej Nompresji.
. :yNonane z leNNich i wysoNiej wytrzymaãoĤci materiaãyw, struNtura
prosta i ãatwa w obsãudze.
. 1isNie ciĤnienie poczĈtNowe zapewnia niezawodnĈ jaNoĤþ zJrzewania rur o
maãych Ĥrednicach.
7. Oddzielny dwu-Nanaãowy zeJar poNazuje czas stapiania i chãodzenia.
. :ysoNiej doNãadnoĤci mierniN ciĤnienia wsNazuje wyraĮne odczyty.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: 0.125.140.160.180.200.225.250.280.31 mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 4.85 kW
3. FrezarNa moc: 1.1 kW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: 3.0 kW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75kW (0-63bar) 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 170-270 ° C ± 7 ° C
7. WaJa caãNowita: 216 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
ONres realizacji: w magazynie

&HQDVSU]HGDİ\34.200 zł + VAT
&(1<:6=<67.,&+1$6=<&+0$6=<1
=$:,(5$-ć.203/(7<3,(5ģ&,(1,5('8.&<-1<&+
.203/(71(- *272:('235$&<
2SFMRQDOQLH
3URJUDPDWRU5HMHVWUDWRU=JU]HZyZ ]'UXNDUNĈ: 14.800 + VAT
1D]OHFHQLHPRGXá*36

Do nabycia w Naİdym dowolnym terminie - do każdej maszyny typu HRDH.
Opis:
-- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zgodne z IEC60204 - 1 : 1997
-- Siła docisku zgrzewania, temperatura zgrzewania, czas zgrzewania mogą być ustawione i zapisane w rejestratorze.
-- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje ustawienia oraz aktualne wartości ciśnienia, temperatury, czasu i innych procesów zgrzewania.
-- Prosta, intuicyjna obsługa. Możliwość rejestrowania danych z 2000 zgrzewów.
-- Dane mogą być drukowane w zestawieniu lub pojedynczo, każdorazowo natychmiast po zgrzewaniu.
-- Zapis danych zgrzewania może być przesłany do urządzenia magazynującego poprzez USB i przechowywane jako plik niemodyfikowalny.

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$'(=(7H4'- | automat CNC

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, PP, PVDF
Typ: H4'-
Zastosowanie:
+yGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE, PP i
PVDF w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. 6Nãada sič z ramy podstawowej, sterowania C1C, jednostNi hydraulicznej,
narzčdzia do struJania, pãyty Jrzejnej, NoszyNa i opcjonalnych czčĤci.
. :yposaİony w P/C 6,E0E16 i system sterowania eNranem dotyNowym.
. :ydruN danych w czasie rzeczywistym, IunNcja zapisu oraz port 86%.
. Zainstalowane standardy zJrzewania: ,62, DV6 lub ustawienia użytkownika.
. +ydrauliczny ruch pãyty Jrzewczej (opuszczenie i podnoszenie), w peãni
zautomatyzowany proces.
Jedyne czynności zgrzewacza obsługującego maszynę to:
zamocowanie, frezowanie i sprawdzenie współosiowości rur;
cały dalszy proces zgrzewania odbędzie się automatycznie.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: .125.140.160.180.200.225.250.280. mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 4.85 N:
3. FrezarNa moc: .1 NW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: 3.0 NW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 kW 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 0-270°C ± 7°C
7. WaJa caãNowita: 22 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
2Nres realizacji: w magazynie

&HQDVSU]HGDİ\59.100 zł + VAT
CENY WSZYSTKICH NASZYCH MASZYN
ZAWIERAJĄ KOMPLETY PIERŚCIENI REDUKCYJNYCH
KOMPLETNE - GOTOWE DO PRACY

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA DEZET HRDH-355 semi-automat

ZGRZEWARKA DOCZOŁOWA
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF
Typ: HRDH-355
Zastosowanie:
HyGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE,
HDPE w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. .orpus urzĈdzenia jest wyposaİony w cztery Jãywne zacisNi. Trzeci zacisN
osiowo przesuwany i reJulowany.
. :yjmowana, poNryta PTFE pãyta Jrzejna z oddzielnym systemem Nontroli
temperatury.
. EleNtryczna IrezarNa z podwyjnymi ostrzami odwracalnych Nrawčdzi
tnĈcych.
. $JreJat hydrauliczny zapewnia zJrzewanie o dobrej Nompresji.
. :yNonane z leNNich i wysoNiej wytrzymaãoĤci materiaãyw, struNtura
prosta i ãatwa w obsãudze.
. 1isNie ciĤnienie poczĈtNowe zapewnia niezawodnĈ jaNoĤþ zJrzewania rur o
maãych Ĥrednicach.
7. Oddzielny dwu-Nanaãowy zeJar poNazuje czas stapiania i chãodzenia.
. :ysoNiej doNãadnoĤci mierniN ciĤnienia wsNazuje wyraĮne odczyty.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: 0.180.200.225.250.280.315.355 mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 5.85 kW
3. FrezarNa moc: .1 kW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: 4.0 kW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 kW (0-63bar) 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 70-270 ° C ± 7 ° C
7. WaJa caãNowita: 260 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
ONres realizacji: ~ 21 dni roboczych

&HQDVSU]HGDİ\41.900 zł + VAT
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Do nabycia w Naİdym dowolnym terminie - do każdej maszyny typu HRDH.
Opis:
-- Urządzenia mechaniczne i elektryczne zgodne z IEC60204 - 1 : 1997
-- Siła docisku zgrzewania, temperatura zgrzewania, czas zgrzewania mogą być ustawione i zapisane w rejestratorze.
-- Ciekłokrystaliczny wyświetlacz pokazuje ustawienia oraz aktualne wartości ciśnienia, temperatury, czasu i innych procesów zgrzewania.
-- Prosta, intuicyjna obsługa. Możliwość rejestrowania danych z 2000 zgrzewów.
-- Dane mogą być drukowane w zestawieniu lub pojedynczo, każdorazowo natychmiast po zgrzewaniu.
-- Zapis danych zgrzewania może być przesłany do urządzenia magazynującego poprzez USB i przechowywane jako plik niemodyfikowalny.

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$'(=(7H4'- | automat CNC

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, PP, PVDF
Typ: H4'-
Zastosowanie:
+yGrauliczne urzĈGzenie Go zJrzewania GoczoãoweJo rur i NsztaãteN z PE, PP,
PVDF w miejscu budowy lub w warsztacie.
Cechy:
. 6Nãada sič z ramy podstawowej, sterowania C1C, jednostNi hydraulicznej,
narzčdzia do struJania, pãyty Jrzejnej, NoszyNa i opcjonalnych czčĤci.
. :yposaİony w P/C 6,E0E16 i system sterowania eNranem dotyNowym.
. :ydruN danych w czasie rzeczywistym, IunNcja zapisu oraz port 86%.
. Zainstalowane standardy zJrzewania: ,62, DV6 lub ustawienia użytkownika.
. +ydrauliczny ruch pãyty Jrzewczej (opuszczanie i podnoszenie), w peãni
zautomatyzowany proces.
Jedyne czynności zgrzewacza obsługującego maszynę to:
zamocowanie, frezowanie i sprawdzenie współosiowości rur;
cały dalszy proces zgrzewania odbędzie się automatycznie.

Dane techniczne:
. ZaNres zJrzewania: .180.200.225.250.280.315. mm Ĥrednicy rury
. 0oc caãNowita: 5.85 N:
3. FrezarNa moc: .1 NW 230V 50Hz
. 0oc JrzaãNi: .0 NW 230V 50Hz
5. Hydrauliczne urzĈdzenia: 0.75 kW 230V 50Hz
6. 5eJulacja temperatury: 0-270°C ± 7°C
7. WaJa caãNowita: 278 N*
2 lata gwarancji
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
2Nres realizacji: a21 dni roboczych.

&HQDVSU]HGDİ\72.800 zł + VAT
CENY WSZYSTKICH NASZYCH MASZYN
ZAWIERAJĄ KOMPLETY PIERŚCIENI REDUKCYJNYCH
KOMPLETNE - GOTOWE DO PRACY

Urządzenie dokujące Mini-Weld 20-63

=*5=(:$5.$'2&=2â2:$
Do rur z tworzyw termoplastycznych: PE, HDPE, PP, PVDF

Typ: Mini-Weld 63
Opis:

Przenośne urządzenie dokujące do zgrzewania doczołowego małych średnic
Obsługiwane średnice: 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm
Dobry efekt centrowania, łatwe w obsłudze.
W Zestawie:

Mini-Weld z redukcjami 20, 25, 32, 40, 50; płyta grzejna; obcinak.

ODWDJZDUDQFML
CertyIiNaty: CE, %
6erwis Jwarancyjny i poJwarancyjny
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
ONres realizacji: w magazynie

&HQDVSU]HGDİ\55]ã9$7

OBCINAKI 0-75, 50-125, 110-200, 225-315 mm
Obcinak nożycowy 0-75mm do ręcznego cięcia rur z tworzyw sztucznych.
Umożliwia profesjonalne obcinanie rur PE w zakresie średnic Ø 0÷75 mm.
Cechy:
zwarta konstrukcja ułatwiająca obcinanie rur
szeroka podpora rury dla równego cięcia
praktyczne i łatwe w obsłudze.
Płatność: 100% faktury proforma; Okres realizacji: w magazynie
Cena sprzedaży: 400 zł + VAT

Obcinak rolkowy 50-125mm do ręcznego cięcia rur z tworzyw sztucznych.
Umożliwia profesjonalne obcinanie rur PE w zakresie średnic Ø 50÷125 mm.
Cechy:
pokrętło do regulacji odpowiedniego nacisku ostrza na powierzchnię rury dla łatwego obcinania
zwarta konstrukcja ułatwiająca obcinanie rur
kółko tnące wysokiej jakości o bardzo długiej trwałości; praktyczne i łatwe w obsłudze.
Płatność: 100% faktury proforma; Okres realizacji: w
magazynie Cena sprzedaży: 600 zł + VAT

Obcinak rolkowy 110-200mm do ręcznego cięcia rur z tworzyw sztucznych.
Umożliwia profesjonalne obcinanie rur PE w zakresie średnic Ø 110÷200 mm.
Cechy:
pokrętło do regulacji odpowiedniego nacisku ostrza na powierzchnię rury dla łatwego obcinania
zwarta konstrukcja ułatwiająca obcinanie rur
kółko tnące wysokiej jakości o bardzo długiej trwałości; praktyczne i łatwe w obsłudze.
Płatność: 100% faktury proforma;
Cena sprzedaży: 1.900 zł + VAT

Okres realizacji: w magazynie

Obcinak orbitalny 225-315mm do ręcznego cięcia rur z tworzyw sztucznych.
Umożliwia profesjonalne obcinanie rur PE w zakresie średnic Ø 225÷315 mm.
Cechy:
pokrętło do regulacji odpowiedniego nacisku ostrza na powierzchnię rury dla łatwego obcinania
zwarta konstrukcja ułatwiająca obcinanie rur
kółko tnące wysokiej jakości o bardzo długiej trwałości; praktyczne i łatwe w obsłudze.
Płatność: 100% faktury proforma;
Cena sprzedaży: 4.800 zł + VAT

Okres realizacji: w magazynie

SKROBAK FAZOWNIK OBROTOWY 110-630mm
przed zgrzewaniem elektrooporowym

Cechy:
Skrobak fazownik obrotowy 110-630 to profesjonalne narzędzie niezbędne do
przygotowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych przed zgrzewem elektrooporowym.
Regulowany uchwyt obejmujący średnice zakresu roboczego oraz orbitalne ramię noża.
Gwarantuje równomierne i dokładne usuwanie utlenionej warstwy polietylenu.

Dane techniczne:
zakres pracy: 110÷630mm
max długość skrobania: 150mm
waga: 4,50 kg
PãatnoĤþ: 00 przedpłata
Okres realizacji: w magazynie
cena sprzedaży: 4.600 zł + VAT

NAMIOT OSŁONOWY'(=(7 300x300x220mm

NAMIOT OSŁONOWY
Namiot osłonowy pełni funkcję ochronną przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi - deszcz, śnieg, wiatr.
Jedno wejście, dwa okienka na przeciwległych ścianach.
Stalowa konstrukcja galwanizowana, lakierowana proszkowo.
Materiał pokryciowy to Oxford-800D.
Tkanina bardzo dobrze znosi zarówno niskie, jak i wysokie temperatury, jest
odporna na działanie czynników atmosferycznych. Nie blaknie na słońcu, nie
przemaka, nie ulega zadrapaniom oraz urazom będących wynikiem działań
mechanicznych.
Wymiary 3000 x 3000 x 2200mm.
PãatnoĤþ:  przedpłata
2kres realizacMi: w maJazynie
:aJa brutto: 52 kJ

&HQDVSU]HGDİ\2.800 zł + VAT
:ysyãka kurierem DPD =  zã

