
Maskiner og værktøj
til ReTherm Kruges PP rørsystemer

Art.50137 Håndsvejsespejl til 2 dorn (800 W)
til PP-muffesvejsning i hånden. Passer til svejsedorn dim 16 - 63 
mm. Plads til 2 svejsedorn. Kommentar: Dette er standardsvejs-
ningen for mindre dimensioner. Bruges også til sadelsvejsning 
dorn.

Håndsvejsespejl til 1 dorn (1400 W)
til PP-muffesvejsning i hånden. Passer til svejsedorn dim 50 - 125 
mm. Plads til 1 svejsedorn. Kommentar: Bruges til større dimensi-
oner, hvor du skal svejse manuelt på stedet.

Art.50136 Håndsvejsespejl (mini), til 1 dorn (500W)
til PP-muffesvejsning i hånden. Passer til svejsedorn dim 16 - 32 mm.  
Plads til 1 svejsedorn. Kommentar: Lille fleksibel svejse værktøj hvor 
pladsen er trang.

Art.50147 Svejsemaskine XL (1400W)
til PP muffe svejsning. Passer til svejsedorn dim 50 - 125 mm.   
Håndsvejsning (art. 50141), rørstøtte og svejsedorn dim 50 - 125 mm 
er inkluderet. Kommentar: Standard svejsemaskine til bænkarbejde i 
dim 50 - 125 mm.

Art. 50206-50226 
Svejsning 
dorn til muffesvejsning 
dim. 16-125 mm.

Art. 50614-50680  
Sadelsvejsning dorn 
Svejsedorn til sadel 
svejsning. Monteres på 
håndsvejsespejl.

Art.  50104 Sax
til PP-rør 16-40 mm

Art. 50940-50948 Bor
til sadelsvejsning. Boret 
er designet  til at give 
minimale ”spåner”
i røret.

Art No. 50307-50311 Reparationssæt 
Kommentar: Man kan reparere huller 
i PP-rør med reparationsstik.  Bor ska-
den op med 7 eller 11 mm bor og stik.

Art.50155 Spider 125 rørsammentrækker
manuel sammentrækker til rør 63-125mm.
Hjælper dig med at svejse, selv når rørene er ophængt.

Art. 50105 Rørskærer til PP-rør 50-125 
mm
Giver en vinkelret skæring uden spån.
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Art.50163 Hydraulisk stuksvejsemaskine
til dimensioner 160 - 250 mm. Hydraulisk enhed, elektrisk høvl og 
varmespejl er inkluderet. Kommentar: Fra og med dimension 160 
mm stuksvejses green pipe og blue pipe dvs. Ende mod ende uden 
muffe. Konstruktionen med spændebakker er forholdsvis let og kan 
i mange tilfælde stilles på en pallestak ved svejsning af rørstræk.

Art.50175 Elektrosvejsemaskine
til elsvejsemuffer.  Dimension 20 - 160 mm.  Kommentar: Elsvej-
semuffer kan bruges som skydemuffer.  Rørenderne skaleres 
med 50558 - 50  590 inden svejsning.

Art.50558 - 50590 Skaler  
værktøj til elsvejsemuffer. 
Bemærk: Rørender skal skale-
res for at sikre en fuldstændig 
svejsning. Ikke til blue pipe 
OT.

Art.50193 Rengøringsservietter
til elsvejsemuffer.  Rørender og indersiden af 
elsvejsemuffen skal rengøres med denne klud 
inden svejsning.

Art.50921 - 50928 Fræsejern til sadelsvejsning blue pipe OT
til dimensioner 150 - 125 mm.
Art. 50421 - 50428 Fræsejern til sadelsvejsning blue pipe OT 
til dimensioner 160 - 250 mm.

OT Scaler 
til boremaskine bestående af 
monteringsplade. 
50499 og 50500 Skaler 
til dimensioner 20 - 125 mm.  
Art. 50479 - 50488
Forlængere monteres, når 
elsvejsemuffe skal bruges.
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Art.  50180 Rørkapsav Exact 280 PRO
Skærer PP rør 50-250mm med et flot vinkelret snit.
Leveres i taske med rør ruller så skæringen kan udføres på gulve.  
230V / 2500W. Skæreskiven købes separat.


