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5 Maşini de presare

Descrierea sistemului

                       

Fig. W — 1 

Utilizare conformă cu destinaţia

Siguranţa funcţionării sistemelor de îmbinare prin presare Viega depinde 
în primul rând de starea ireproșabilă a mașinilor de presare utilizate și de 
sculele de presare utilizate. Respectaţi instrucţiunile de utilizare detaliate, 
atașate la cumpărarea sculelor de presare. În caz de împrumut sau închi-
riere trebuie înmânate documentaţiile complete ale produselor.

Mașinile de presare pot fi utilizate la temperaturi de la - 5 până la + 40 °C  
– Temperatură de funcţionare presupusă.
Dacă temperatura se află fără echivoc sub 0 °C, uleiul hidraulic devine 
vâscos și mașinile trebuie să fie încălzite la temperatura mediului ambiant 
înainte de punerea în funcţiune. Dacă acest lucru nu se întâmplă, capaci-
tatea de funcţionare este influenţată și sistemul mecanic poate fi deteriorat.

Dacă o mașină de presare este scufundată complet în apă, ea se trimite 
pentru verificare la un atelier de service autorizat. 

Independent de reglementările legale, Viega garantează etanșeitatea 
îmbinărilor prin presare conform acordului privind preluarea răspunderii 
încheiat cu ZVSHK și BHKS. 
Aceasta prelungește termenul de garanţie impus de către legiuitor atunci 
când sunt utilizate mașini de presare și scule de presare Viega.

Respectaţi instrucţiu-

nile de utilizare!

Domeniu de utilizare

- 5 până la + 40 °C

Centre service

Pentru întreţinere și 
reparaţii

Acord privind prelua-

rea răspunderii

Mașini de presare

Cu acţionare de la 
reţea și 
cu acumulator
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Mașini de presare

Sculele de presare sigure și cu întreţinere redusă constituie o parte compo-
nentă importantă a ansamblului interconectat Viega. Acestea sunt optimizate 
pentru materialele și racordurile prin presare Viega și garantează astfel sigu-
ranţă și funcţionalitate la utilizarea pe șantiere. Și pentru că sunt peste tot uti-
lizabile – cu sau fără racord la reţea. 

Recomandăm utilizarea următoarelor mașini de presare

Pressgun 5 cu piesă de reţea
Pressgun 5 cu acumulator
Pressgun 4 E
Pistol de presare 4 B
Pistol de presare Picco
Picco
PT3-EH
PT3-AH
PT2

Pressgun 5 cu piesă de reţea      

Fig. W — 2 

Caracteristici

Pentru toate mărimile de racorduri prin presare 12 până la 108,0 mm 
Manevrare optimă datorită formei ergonomice a pistolului pentru operare 
cu o singură mână
Greutate redusă la 3,5 kg (fără falcă de presare)
Cap rotativ la 180° 
Declanșare întârziată, siguranţă bolţuri, presare forţată și recul automat
Cheltuieli de reduse pentru întreţinere și reparaţii
Service abia după 42 000 de presări

Pressgun 5  

cu piesă reţea 

230 V – funcţionare la 
reţea
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Pressgun 5 cu acumulator

Mașină de presat cu acumulator cu cea mai nouă tehnică litiu-ion       

Fig. W — 3 

Cea mai nouă tehnică a acumulatoarelor litiu-ion facilitează acumulatoarelor 
mai mici la aceiași capacitate o mai bună performanţă la temperaturi joase și 
fără efect Memory. Prin creșterea rapidă a puterii, presarea se realizează, în 
funcţie de dimensiunea ţevii, în 3 până la 4 secunde.

Caracteristici

Pentru toate mărimile de racorduri prin presare 12 până la 108,0 mm 
Manevrare optimă pentru o operare cu o singură mână
Greutate redusă la 3,2 kg (fără falcă de presare)
Cap rotativ la 180° 
Declanșare întârziată, siguranţă bolţuri, presare forţată și recul automat
Cheltuieli de reduse pentru întreţinere și reparaţii
Service abia după 42 000 de presări 

Mașini de presare 

18 V / 2 Ah 

Acumulator litiu-ion

Pressgun 5 în set cu fălci de presare – complet de livrare

Pressgun 5 Model Nr. articol

Utilizare pentru 

sisteme de îmbinare prin 

presare

Mărimi fălci de presare

[mm]

Piesă racord 
la reţeaua de 
alimentare

2293.1 707026
Metal 15 / 22 / 28

Acumulator 2293.2 707019

Piesă racord 
la reţeaua de 
alimentare

5393.1 707040
Raxofix 16 / 20 / 25

Acumulator 5393.2 707033

Piesă racord 
la reţeaua de 
alimentare

2295.1 707163
Fără fălci de presare

Acumulator 2295.2 707156

Tab. W — 1 
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Pressgun Picco – Acumulator       

Fig. W — 4 

Pressgun Picco este cea mai ușoară și mică dintre mașinile de presare 
Viega. Este manevrabil în mod deosebit și facilitează lucrul în cel mai mic 
spaţiu și spaţii înguste în construcţii în faţa peretelui. Este utilizată prepon-
derent pentru montarea sistemelor de instalaţii din ţevi de plastic Viega și la 
lucrările de reparaţii de către departamentul asistenţă clienţi. 
Fălcile de presare Picco au greutatea redusă și din această cauză nu sunt 
compatibile cu scule uzuale de presare Viega.  

Caracteristici

Pentru racorduri prin presare metalice, mărimi de la 12 până la 35 mm 
Pentru racorduri prin presare-ţevi de plastic, mărimi de la 12 până la 
40 mm
Manevrare optimă pentru o operare cu o singură mână
Greutate redusă la 2,5 kg (fără falcă de presare)
Cap rotativ la 180° 
Siguranţă bolţuri
Cheltuieli de reduse pentru întreţinere și reparaţii
Service abia după 32 000 de presări

Mașini de presare 

18 V / 2 Ah

Acumulator litiu-ion
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Fig. W — 5 Fig. W — 6 

Fig. W — 7 

Compatibilitate cu acumulatorul și aparatul de încărcare Pressgun 4   

Acumulatoarele și aparatele de încărcare acumulatoare ale aparatului Press-
gun 4 și ale noului Pressgun 5 sunt compatibile.    

Compatibilitate cu produse străine

Premisă pentru certificările sistemelor de conducte Viega o constituie 
printre altele verificarea cu succes a tehnici de îmbinare conform fișei de 
lucru DVGW W 534 de către unui institut de verificare autorizat. Pentru 
aceasta racordurile prin presare au fost realizate exclusiv cu mașini de 
presare și scule de presare Viega. În cazul în care meseriașul specializat 
utilizează în practică o mașină de presare și scule ale unui alt producător, 
este recomandabil, din punct de vedere al siguranţei asumării răspunde-
rii, solicitarea unui certificat de aptitudini. Dacă se poate dovedi în caz de 
reclamaţie că o daună a apărut datorită utilizării sculelor de presare ale 
altor producători, Viega va respinge pretenţiile de reclamaţie.

Pressgun 5

Acumulatoare Litiu-Ion, 
piesă de reţea și aparat 
încărcare acumulator

Certificate de aptitu-

dini ale sculelor de 

presare
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Scule de presare

Inele de presare cu articulaţie

Inelele de presare patentate Viega și funcţia de articulaţie a fălcii de tragere 
permit balansarea inelului de presare până la 180°. 
Articulaţia facilitează presarea la componentele constructive, cămine de ţevi, 
componente de construcţii greu accesibile și construcţii în faţa peretelui.

Pentru sisteme de conducte ţevi Viega din metal

Falca de tragere și inelele de presare sunt compatibile cu toate mașinile de 
presat Viega. 
 

Fig. W — 8 Fig. W — 9 

Pentru racorduri prin presare XL 

Pentru sisteme de îmbinare prin presare Viega Sanpress Inox XL, Prestabo XL 
și Profipress XL (racord prin presare din cupru) de mărimi XL: 64,0 / 76,1 / 88,9 
și 108,0 mm. 

Fig. W — 10                       

Set inele de presare

Cutie pentru set

12 până la 35 mm 

Cu 
falcă de prindere arti-
culată P 1

Fără fig.: 
42 până la 54 mm 
cu Z2

Inele de presare

64,0 până la 108,0 mm 

Cu

Falcă de prindere arti-
culată Z 2, livrabilă și 
ca set în cutie
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Lanţuri de presare / Fălci de presare

Lanţuri de presare cu 

falcă de prindere

Pentru Pressgun 5

  Mărimi XL: 76,1 până la 108,0 mm 
pentru racorduri prin presare 
Sanpress XL din bronz

Fig. W — 12 

Pentru sistem de îmbinare prin pre-
sare Raxofix
Adecvat pentru toate mașinile de 
presare Viega cu excepţia Picco, 
Pressgun Picco.

Dimensiuni 12 până la 63 mm 
pentru sisteme din material plastic

Dimensiuni 12 până la 54 mm 
pentru sisteme de îmbinare prin 
presare metalice

Fig. W — 13 

Pentru Picco și Pressgun Picco

Dimensiuni 12 până la 40 mm 
pentru sisteme din material plastic

Mărimi 12 până la 35 mm  
pentru sisteme de îmbinare prin 
presare metalice

 

Fig. W — 14

Pentru sistem de îmbinare prin  
presare Raxofix
Adecvat pentru toate mașinile de 
presare Viega cu excepţia Picco, 
Pressgun Picco.
Mărimi: 16 până la 63 mm

Fig. W — 15

Pentru sistem de îmbinare prin  
presare Raxofix
Pentru mașini de presare Picco,  
Pressgun Picco
Mărimi: 16 până la 40 mm

Fig. W — 11 

Mărimi XL

Sisteme de ţevi meta-

lice și din plastic

Sistem de îmbinare 

prin presare Raxofix
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Compatibilitate

Seturi scule de presare

Fălci de presare

Inele de presare

Lanţuri de presare

Denumire produs

Număr model / articol

Dimensiune [mm]

Bolţuri Ø [mm]

SOM

2299.6 / 313012

12 – 35

15

SOM

2299.62 / 449377

15 – 28

15

PT2

2299.9

12 – 35

14

SOM

2299.2

12 – 54, 14 / 16

15

SOM

2299.4 / 262211

42 – 54

15

 
Pressgun 5  

cu piesă reţea

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 
Pressgun 5 

cu acumulator

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 
Pressgun Picco

– – – – –

 
Pressgun 4E

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 
Pressgun 4B

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sisteme

Profipress / G

Seapress

Prestabo

Sanpress Inox / G

Sanpress
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1 / 3

SOM/M

2299.4M / 315337

42 – 54

15

Picco

2484.9

12 – 35

12

2296.3 / 472757

12 – 35

14

Nu mai este livrabil!

Z1

2296.2 / 472733

12 – 35 / 16 – 25

14

Z2

2296.2 / 472740

42–108,0 / 32 – 63

14

PT2

2497.3XL / 562854

76,1–108,0

14

2497.2XL

64,0 – 108,0

–

Numai mări-

mea 42 – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numai mări-

mea 42 – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– ✓ – – – – –

Numai mări-

mea 42
– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Numai mări-

mea 42
– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Profipress / G

Seapress

Prestabo

Sanpress Inox / G

Sanpress

Prestabo XL

Sanpress Inox / XL 

Sanpress Inox G / XL

Profipress XL 

(numai racord prin presare din cupru )

Seapress XL



222

Application technology for metallic pipe installation systems – Ediţia a 3-a

Seturi scule de presare

Fălci de presare

Inele de presare

Lanţuri de presare

Denumire produs

Număr model / articol

Dimensiune [mm]

Bolţuri Ø [mm]

2296.1

12 – 4

–

2297.3XL / 362959

76,1 – 108,0

14

2297.2XL

76,1 – 108,0

–

PT2

2297.1XL / 359232

76,1 – 108,0

14

SOM

2299.81 / 490652

16 – 32

15

 
Pressgun 5 

cu piesă reţea

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 
Pressgun 5 

cu acumulator

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 
Pressgun Picco

Numai 

mărimi 

≤ 35 mm

– – – –

 
Pressgun 4E

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 
Pressgun 4B

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sisteme

Profipress / G

Seapress

Prestabo

Sanpress 

Inox / G

Sanpress

Profipress XL

Sanpress XL

Sanfix 

Fosta / Plus

Compatibilitate
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2 / 3

SOM

2299.8 / 357139

16, 20

15

PT2

2299.41 / 612191

50, 63

14

PT2 / SOM

2299.7

14 – 63

14 / 15

Picco

2484.7

12 – 40

12

PT2

9696.6 / 469764

20 – 25

14

PT2

9696.7 / 469771

32 – 63

14

9696.1

20 – 63

–

✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓

– – – ✓ – – –

✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ – ✓ ✓ ✓

Sanfix 

Fosta / Plus
Sanfix Fosta

Sanfix Fosta / Plus 

Fonterra
Geopress
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Seturi scule de presare

Fălci de presare

Inele de presare

Lanţuri de presare

Denumire produs

Număr model / articol

Dimensiune [mm]

Bolţuri Ø [mm]

Set inele de pre-

sare + P1

2496.3 / 622664

12-35

12

2296.4 / 472764

42 – 54

14

P1

2496.1 / 622657

12 – 35

12

PT2

2799.7 / 425302

12

14

fălci de presare combi

2298.3

15

Nu mai este livrabil!

 
Pressgun 5  

cu piesă reţea

– ✓ – ✓ ✓

 
Pressgun 5 

cu acumulator

– ✓ – ✓ ✓

 
Pressgun Picco

✓ – ✓ – –

 
Pressgun 4E

– ✓ – ✓ ✓

 
Pressgun 4B

– ✓ – ✓ ✓

Sisteme

Profipress / G

Seapress

Prestabo

Sanpress Inox / G

Sanpress

Fonterra

Profipress / G 

Seapress 

Prestabo 

Sanpress Inox / G

Sanpress 
12 – 22 mm
Sanfix Fosta / Plus 
14 – 20 mm

Compatibilitate
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PT2

5399.8 / 645380

16 – 20

14

PT2

5399.81 / 645397

16 – 32

14

PT2

5399.7

16 – 63

14

Picco

5384.7

16 – 40

12

5396.1

16 – 63

–

✓ ✓ ✓ – ✓

✓ ✓ ✓ – ✓

– – – ✓
Numai 

mărimi 

≤ 35 mm

✓ ✓ ✓ – ✓

✓ ✓ ✓ – ✓

Raxofix

3 / 3


