Viega pressystem
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Viega. En idé bättre!

Familjetradition
Bakom namnet Viega står ett familjeföretag som alltid har
ställt höga krav på produktkvalitet, kundtäthet, leveranssäkerhet och god service. Först och främst på sig själv. För en sak
är säker: Det räcker inte med en bra idé för att uppnå internationell framgång. Därför är det ingen tillfällighet att mod,
innovationsglädje och passion är egenskaper som nu har
präglat företaget i 100 år.
Kompetens plus allsidighet
Viegas portfölj innehåller i dag 16 000 produkter. Produkter
som inte bara representerar ett unikt sortiment i branschen
utan också har mycket hög kvalitet. Förklaringen är att hos
Viega stämmer allt: välutbildade medarbetare, de bästa
råvarorna, moderna produktionsanläggningar – på fem produktionsställen i Tyskland och USA.
Systematiskt och exakt
Till detta kommer att de 16 000 produkterna alltid finns
på lager och förpackas, kodas och skickas via ett unikt
och välfungerande logistikkoncept. Ett system, precis som
allt annat hos Viega. För det är inte bara processerna
utan också produkterna som är anpassade till varandra.
Presstekniken är kärnan – en av Viegas många innovationer.
De bästa exemplen på detta är de rörledningssystem som presenteras i denna broschyr. Enligt mottot: Viega. En idé bättre!
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Sanpress Inox
Komplett system i
rostfritt stål som sätter standarden både
inom byggteknik
och inom industrin.
Sida

Profipress
Det omfattande och noggrant testade
presskopplingssystemet med kopparrör, för praktiska lösningar och för alla
användningsområden.
Sida

12

Sanpress
Sanpress-systemet
erbjuder mångsidig
användning med
outslitliga pressrördelar av rödgods
i kombination med
ekonomiska rostfria
rör.
Sida
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Viega systemvärld.
Summan av möjligheter.

Pressteknik från Viega
Viegas rörledningssystem och användningsområden är nästan obegränsade. Viega erbjuder dig system för en installationsvärld som omfattar dricksvatten, gas, värme och andra
användningar i byggnader, industrianläggningar och skepp.

Smartloop Inliner system
Den ekonomiska rör-i-rör-lösningen
för värme
Sida

14

5

Viega systemvärld.
Installationsteknik för alla ändamål.
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Användning
System

Dricksvatten

Uppvärmning

Profipress
Profipress G

Gas/olja

Solenergi

Industri

Skeppsbygge

Specialanvändningar

–
–

–

–

Sanpress

–

Sanpress Inox

–

Sanpress Inox G

–

Prestabo

–

–

–
–

–

Översikt över användningsområden
Exakta användningsområden samt drifttemperaturer och drifttryck framgår principiellt av de tekniska dokumenten.

Viega systemvärld: Kvalitet ”Made in
Germany”. Vardagens många behov
ställer krav på komplexa lösningar –
exakt planerade, perfekt genomtänkta
och lätta att installera. Särskilt när det
används så olika material som koppar,
rödgods, rostfritt stål och plast. Varje
enskilt system i Viega systemvärld
garanterar detta.

Idealiska systemförbindelser
Som ledande producent inom byggteknik erbjuder Viega tekniskt övertygande
och praktiska totallösningar för användningsområdena dricksvatten, värme och
gas samt lösningar för installationsväggar och avloppsteknik. Viega systemvärld ger dig fördelar: alla komponenter
är perfekt anpassade till varandra. Rörledningssystem av metall i källare och
stigarledningar kan anslutas direkt till
plaströr på våningsplanen. På detta sätt
kan fördelarna med en ren, formstabil
metallinstallation kombineras optimalt
med flexibiliteten och monteringskomforten i en plastinstallation.

Perfekt anslutning med noggrant
testad Viega pressteknik
Det centrala i systemet är Viegas världsberömda pressteknik med SC-Contur.
Den sammanbinder alla installationssystem säkert med varandra och ger
därigenom en mycket ekonomisk totallösning. Slutligen sätter Viega som en
av de mest framgångsrika systemleverantörerna internationella standarder
inom byggteknik. Viega pressrördelssortiment omfattar allsidiga installations- och anslutningsvarianter, också
i stora dimensioner. Det ger en ovanlig
bredd av praktiska lösningar med ett
stort sortiment av många olika pressrördelar – från böjar, vinklar, T-stycken,
gängövergångar, muffar, skruvförband
till armaturer med pressanslutning.
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Viega pressteknik.
Snabbt monterat. Garanterat säkert.
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Sedan 1994 har Viega hört till de ledande inom pressteknik. Viega pressrördelssortiment omfattar allsidiga
installations- och anslutningsvarianter från 12 till 108 mm. Det erbjuder
många olika praktiska lösningar inom
områdena dricksvatten, gas, värme
och specialanvändningar – helt utan
lödning, svetsning eller gängskärning.
Säker och snabb pressteknik
Viega pressteknik ger klara fördelar.
Utan brandfara och krävande brandskydd pressas kopplingarna blixtsnabbt
och säkert. Många arbetssteg som annars kostar tid och material blir alltså
onödiga. I stället monterar du i några få
arbetssteg en installation utan låga eller
lödning. Det är inte konstigt att Viega
pressteknik inte kan undvaras t.ex. vid
renovering.

Skydd ända från starten (1)
För att skydda tätningselement (o-ringen) mot skador vid monteringen har alla
Viegas presskopplingar en cylindrisk rörföring som tillsammans med den dubbla
pressningen ger extra säkerhet.
Dubbel pressning med Viega
pressteknik (2)
Viega pressteknik är dubbelt så säker
eftersom Viega pressverktyg utför två
pressningar i ett arbetsmoment – en
framför vulsten och en bakom. Man
får därför en mycket hållbar koppling
som också är permanent vridsäker och
effektivt ansluten.

1
Snitt genom en opressad koppling.

2
Snitt genom en pressad koppling.

Komfortabel och praktisk
Med Viega pressteknik kan en ensam
montör utföra krävande installationer
med dimensioner upp till 108 mm. Viega
har gjort det möjligt att pressa kopplingar på de mest otillgängliga platser –
med hjälp av de flexibla dragbackarna
med kardanknut är ingen pressning för
svår. Ett pressverktyg används för alla
pressningar. Fördelarna är många: mindre fel, mindre arbete som dessutom
kan utföras på ett litet utrymme och
kopplingar som blir garanterat säkra.
Säkerhet och komfort som lönar sig.
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Säkerhet med garanti.
Viega SC-Contur.
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Nyhet: Den centrala
täthetskontrollen
med SC-Contur.
Snabb och säker!

3 bar

Kopplingar som av misstag är opressade utgör en stor säkerhetsrisk.
Därför har Viega utökat presstekniken med en avgörande säkerhetsfaktor: Viega SC-Contur. Pressteknikens förtjänster visar sig alltså inte
bara genom den blixtsnabba monteringen utan också genom garanterad
säkerhet.
Viega SC-Contur
I samband med presstekniken har Viega
tänkt på alla eventualiteter, också på det
tillfälle när en koppling av misstag inte
pressas vid en installation. Därför har
alla Viega pressrördelar den patenterade SC-Conturen som visas på den färgade markören på pressrördelens vulst.
SC-Contur gör att opressade kopplingar
upptäcks ögonblickligen. Mediet rinner
synligt ut när anläggningen fylls eller
tryckprovas. Den krävande kontrollen
av de enskilda kopplingarna reduceras
på detta sätt till ett minimum. Förutom
den dubbla pressningen och den cylindriska rörföringen har med SC-Contur
en avgörande säkerhetsfaktor lagts till
presstekniken.

Synlig kontrollsäkerhet
SC-Contur arbetar inom godkända tryckområden och kontrolltider med tryckluft
och vatten. Därmed ingår också kontrollen av gasinstallationer enligt tekniska
bestämmelser för gasinstallationer. Vid en
”torr” täthetskontroll faller trycket synligt
över hela tryckområdet från 22,0 mbar
till 3,0 bar. Fylls anläggningen däremot
med vatten rinner det synligt ut genom
opressade kopplingar i tryckområdet
från 1,0 bar till 6,5 bar.

Central täthetskontroll
Som en vidareutveckling av SC-Contur
garanterar Viega som första leverantör
på marknaden att tätheten hos en komplett installation kan kontrolleras centralt på manometern – under förutsättning att hela installationen har utförts
med SC-Contur. Den centrala täthetskontrollen ger därmed ännu mer säkerhet och komfort genom att den annars
nödvändiga visuella kontrollen av varje
enskild presskoppling bortfaller. Om
kopplingen av misstag inte blir pressad
rinner mediet omedelbart ut och ett
tryckfall visas på manometern. Om en
torr täthets- och belastningskontroll
med tryckluft genomförs i stället för en
våt minskar de hygieniska riskerna. De
uppkommer på grund av det vatten som
står i rörledningen under perioden från
den första påfyllningen till ibruktagandet.

Blixtsnabb pressning av 12 till 108 mm, med
inbesparing av arbetstid.
Dubbel pressning framför och bakom vulsten i
ett arbetsmoment ger en permanent tät, vridsäker
och effektivt ansluten koppling.
Pressningar utan brandfara och krävande regler
för brandskydd.
Kopplingar som av misstag inte har pressats syns
omedelbart.
Möjlighet till central täthetskontroll på manometer.
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Viega Profipress

12

Profipress är ett noggrant testat
system i koppar med ett omfattande
rördelsprogram. Det finns över 550
artiklar i storlekarna 12 till 108 mm
med många olika användningsområden. Det hållbara tätningselementet
i EPDM har lång livslängd. Dessutom
förhindrar den cylindriska rörföringen
framför vulsten att röret fastnar eller
skadar o-ringen.

Brett sortiment och mångfald
Profipress är ett system som övertygar
med sin stora allsidighet vid praktisk
användning. Med Profipress förenas intelligenta säkerhetsdetaljer med ett omfattande sortiment. Exempelvis installerar
du alltid en praktisk gas- eller vattenanslutning, ända fram till avslutningen.
Användningsmöjligheter i full
omfattning
Profipress användningsmöjligheter är
nästan obegränsade. Med sina många
modeller täcker systemet ett spektrum
av installationer som omfattar dricksvatten, gas, värme och andra användningar i byggnader, industrianläggningar
och skepp.

Profipress för dricksvatteninstallation
Skärpta krav på dricksvattenhygien är
en utmaning som Profipress-systemet
klarar. Rörmaterial, dimensionering och
installation är avgörande faktorer för
att på sikt upprätthålla dricksvattenkvaliteten. Allt detta talar för Profipresssystemet.
Profipress för värmeinstallation
För förbindelse mellan panna och värmeelement är Profipress den absolut
säkra, kostnads- och tidsbesparande
installationen. Med olika övergångar,
skruvförband och flänsar är Profipress
den idealiska lösningen.

Pressrördelar i koppar för kopparrör enligt
EN 1057 i dimensionerna 12 till 108 mm, inklusive
mellanstorlek 64 mm.
Absolut formstabilt för snabba och enkla installationer av källar, -stigar- och etageledningar.
Många installationsmöjligheter på basis av
materialen koppar/koppar och koppar/rödgods.
Stort produktsortiment för värme med många
specialkomponenter.
Med EPDM-tätningselement i hög kvalitet.
Uppfyller alla relevanta krav för drickvatteninstallationer.
SC-Contur som vid täthetsprovning gör det lätt
att upptäcka opressade kopplingar.
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Viega Smartloop Inliner system
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Cirkulationsstyrning (1)
I en varmvatteninstallation finns det två
utmaningar:
1. Ett maximalt temperaturintervall på
t.ex. 55 °C vid varmvattenutgången och
45 °C vid cirkulationsingången, vid varmvattenberedaren.
2. Tillräcklig cirkulation för att hålla önskad temperaturnivå.
Easytop cirkulationsregleringsventil är
den idealiska lösningen för båda delar.
Med innovativ hydraulik ökar säkerhet
och hygien. Samtidigt minskar energiförbrukningen och därmed kostnaderna.
Easytop finns i två varianter: En cirkulationsventil för termisk reglering med
separat desinfektionsmodul eller med
elektrisk servomotor för eftermontering
för programstyrd desinfektion.

Ekonomisk installation
Smartloop Inliner system (2)
Normalt leds cirkulationsvattnet i en
separat cirkulationsledning vid sidan
om varmvattenledningen. Vid rör-i-rörprincipen med Smartloop Inliner-systemet leds in- och utloppet i ett rör. För
en central bruksvattenanläggning är
detta en ekonomisk installationsmetod
eftersom den separata ledningen för
cirkulationsvattnet bortfaller. En extra
ledning är alltså överflödig. Installationsschakten blir mindre och värmeförlusten
lägre. Även monteringsarbetet minskar
och det behövs ett borrhål mindre på
varje våning. Samtidigt halveras också
kostnaderna för rörisolering enligt tyska
energisparförordningen EnEV och för
brandskyddsåtgärder vid etagegenomföringen.

Enkel anslutning av
varmvattenberedare (3)
Viega erbjuder många olika skruvförband
med pressanslutning, så övergången
från varmvattenberedare till pressteknik
är inget problem.
Demonterbar tryckprovningsstuts (4)
Den praktiska tryckprovningsstutsen
skruvas enkelt på pressänden. Genom
att lossa på skruvförbandet kan den
användas så många gånger man vill.

Desinfektionsregleringsmodul
Temperaturinställning
Termometer

Cirkulationsregleringsmodul

Hållare för termometer
eller temperatursensor
Pressanslutning
med SC-Contur

1

Ventilhus
i rödgods

4
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Viega Profipress G
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Viega Profipress G är ett noggrant
testat och godkänt system för gas.
Pressrördelssystem i koppar, monterat med HNBR-packning, för kopparrör. Systemet är särskilt lämpligt för
brand- och manipulationssäker dragning av gasledningar och certifierat
för många installationer med brännbara medier enligt de stränga tyska
föreskrifterna: för gas enligt DVGW,
för flytande gas enligt DVFG och för
eldningsolje- och dieseloljeledningar
enligt DIBT samt andra nationella
bestämmelser.

Den säkra förbindelsen
Med gul märkning, ett gult HNBR-tätningselement och SC-Contur garanterar
Profipress G säkerhet på högsta nivå.
På grund av systemets entydiga märkning är förväxlingar uteslutna. Med Viega
SC-Contur är opressade kopplingar synligt otäta vid täthetskontrollen. Installationens täthet kontrolleras centralt på manometern. Kontrollens tryckområde går
för gasarter från 22 mbar till 3 bar.

Gasinstallationer med system
Naturgas är miljövänligt och ekonomiskt – det är inte konstigt att efterfrågan på denna effektiva energikälla
växer stadigt. Viega erbjuder ett allsidigt
sortiment för utnyttjande av naturgasens möjligheter i hela dess bredd. Alla
armaturer har dessutom hög termisk
belastningsförmåga och är DVGW-certifierade.

Många möjligheter
Profipress G har många användningsmöjligheter från 12 till 64 mm: skruvförband, flänsar för gasarmaturer med
pressanslutning och mätanslutningsenheter med kopplingar för direkt pressning på gasledningar är bara några exempel på systemets användbarhet som
hela tiden möjliggör en snabb, effektiv
och säker gasinstallation.

Kopparpressystem för kopparrör enligt EN 1057
i dimensionerna 12 till 64 mm.
System för säkra gasinstallationer och manipulationssäker dragning.
Gängövergångar och specialkopplingar av outslitligt
rödgods.
Stort sortiment av armaturer: skruvförband, flänsar
och mätanslutningsenheter.
Monterat med HNBR-tätningselement.
Alla storlekar med SC-Contur som vid provning av
anläggningen gör att det är lätt att upptäcka kopplingar
som av misstag inte har blivit pressade.
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Viega Profipress S
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Viega Profipress S är rätt val när
det gäller specialanvändningar. Med
stor precision skapar Profipress S en
perfekt förbindelse till många olika
värmekällor. Energikällor som solenergi, fjärrvärme eller förångaranläggning med lågt tryck förbinds alltid
med den unika säkerheten hos Viega
SC-Contur.
Övertygar på flera sätt
Viega Profipress S övertygar både genom säkerheten i SC-Contur och genom
det omfattande sortimentet. Profipress
S kan fås i dimensionerna 12 till 35 mm,
monterad med o-ring av FKM. I dimensionerna 42 till 108 mm beställs o-ring
av FKM separat.

Perfekt för specialanvändningar
Framtiden tillhör de förnybara energikällorna. Med Profipress S ansluter du
säkert och enkelt till solfångare. Du kan
också installera förångaranläggningar
med lågt tryck med Profipress S. Kopplingarna är godkända för 120 °C och ett
tryck på max. 1 bar. Vid fjärrvärmeanläggningar med matningstemperaturer
på 120 °C till 140 °C ska man använda
Profipress S-systemet. Det maximala
drifttrycket är 16 bar.

Ingen risk för förväxling
Du får Viega Profipress S-rördelar i
en orangefärgad foliepåse som utesluter förväxlingar. Rördelen är dessutom
märkt med vitt och hänvisar på det
sättet till det integrerade FKM-tätningselementet.

Kopparrördelar för kopparrör enligt EN 1057.
Pressrördelar i dimensionerna 12 till 35 mm av koppar
samt gäng- och specialrördelar av outslitligt rödgods.
Lämpligt för specialanvändningar i högre temperaturområden som t.ex. solvärmeanläggningar, fjärrvärmeanläggningar och förångaranläggningar med
lågt tryck.
Monterad med FKM-tätningselement i dimensionerna
12 till 35 mm, från 42 till 108 mm beställs FKMtätningselement separat.
Ingen risk för förväxling eftersom rördelen har en extra
märkning.
Alla storlekar har SC-Contur som vid påfyllning av
anläggningen gör att det är lätt att upptäcka kopplingar
som av misstag inte har blivit pressade.
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Viega Sanpress
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Överallt – för dricksvatteninstallationer, i industri eller anläggningsbyggnation – sätter Viega Sanpress nya
standarder för kvalitet och lönsamhet. Pressrördelar av rödgods med
Sanpress rör 1.4521, godkända för
alla typer av dricksvatten, erbjuder
ett produktsortiment som lever upp
till dagens krav och normer.

Den perfekta lösningen
Viega Sanpress-systemet har den rätta
rödgodsrördelen för varje utmaning. Det
unika systemet har komponenter från
12 till 108 mm och gör det därmed
användbart för många installationer.
Rödgods
När det gäller hygien, säkerhet och korrosionsbeständighet är rödgods oslagbart. Den höga motståndskraften gentemot klorid gör systemet lämpligt också
för dricksvatteninstallationer och understryker metallens hållbarhet. Lämpligt
för tryck upp till 16 bar.

Det ekonomiska
Sanpress-röret 1.4521
Viega ökar Sanpress-systemets lönsamhet. Med det nya nickelfria Sanpressröret 1.4521 har Viega utvecklat ett rör
för dricksvatten som är av hög kvalitet,
hygieniskt och mycket ekonomiskt.
Viega har som första system blivit godkänt med kombinationen av det nya
Sanpress-röret 1.4521 och rödgodsrördelar.
Sanpress i stora dimensioner
Med Viega Sanpress fästs det särskilt
stor vikt vid flexibilitet. Många komponenter, också i de stora dimensionerna
från 76,1 till 108 mm, vittnar om systemets mångfald. Alla komponenter har ett
godkännande som garanterar långsiktig
säkerhet och en beständighet hos vattenkvaliteten vid dricksvatteninstallationer och andra installationer.

System bestående av hållbara rödgodsrördelar
med ekonomiska nickelfria Sanpress-rör 1.4521 för
dimensionerna 12 till 108 mm.
Användbart system för alla typer av dricksvatten.
Hög motståndskraft gentemot kloridhaltigt vatten.
Lasersvetsad fog som ger avsevärt bättre korrosionsbeständighet.
Med Sanpress kompensatorer sparar du plats,
material och monteringstid.
SC-Contur som gör opressade kopplingar garanterat
otäta vid provning av anläggningen.
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Viega Sanpress Inox och Sanpress Inox G
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Rostfritt från Viega. Sanpress Inox
för bruksvatten och Sanpress Inox G
för gas. Med ett omfattande produktsortiment erbjuder vi lösningar för
ett brett urval inom byggteknik och
industri. Systemen har rördelar i dimensionerna 15 till 108 mm, inklusive
mellanstorleken 64 mm. Lösningar
för många användningsområden.

Sanpress Inox för dricksvatteninstallation
I samband med dricksvatten använder
Viega enbart de bästa materialen. Det
nya materialet 1.4521 är i kombination
med pressrördelar av rostfritt stål användbart för alla typer av dricksvatten.
EPDM-ringen och den mekaniska läckageindikatorn gör också Viegas systemteknologi helt unik.
Sanpress Inox för gasinstallation
Vid gasinstallationer är säkerhet det
absolut viktigaste. Därför använder fackmän Sanpress Inox G. För det första
p.g.a. det rostfria stålmaterialet och för
det andra p.g.a. de noggrant testade
presskopplingarna med HNBR-tätningselement. Rör och pressrördelar är tillverkade av rostfritt stål 1.4401. Dimensionerna 15 till 108 mm passar för naturgas
och flytande gas. Dessutom kan dimensionerna 15 till 54 mm användas på
området för eldnings- och dieselolja. När
det gäller användningen för gas är det
viktigt att titta på de nationella bestämmelserna för gas.

Säkerhet på tuffa villkor
Det är inom industrin som material och
teknik utsätts för den största belastningen. Här har Viega visat sitt berättigande. Bland annat används systemen
i industriella kyl- och processvattensystem samt i tryckluftsanläggningar.
Sanpress Inox XL-sortiment
Samtliga konstruktionsdelar och komponenter erbjuds i ett stort antal varianter och dimensioner från 15 till 108 mm.
Böjar, vinklar och T-stycken, gängövergångar, muffar, skruvförband och armaturanslutningar – Viegas omfattande
produktsortiment erbjuder en passande
lösning för många olika användningsområden.

Rent rostfritt system för installationer i dimensioner
från 15 till 108 mm, rostfria rördelar, tillsammans
med det ekonomiska Sanpress-röret 1.4521 för bruksvatteninstallation, och Sanpress-rör 1.440.
O-ringar i EPDM och HNBR.
Hög säkerhet och många användningsmöjligheter.
SC-Contur som gör opressade kopplingar garanterat
otäta vid provning av anläggningen.
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Viega Prestabo
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Prestabo från Viega är känt för sin användbarhet och säkerhet hos fackmän. Pressrördelssystemet av utvändigt galvaniserad förzinkat stål finns
från dimension 15 mm till 108 mm.
Detta används för värmeanläggningar, slutna kylkretslopp eller tryckluftsanläggningar. Prestabo är ett prismässigt fördelaktigt alternativ. Ett
pressystem som är säkert och snabbt
med samma fördelar som alla Viegas
pressystem.

Fullständigt program för
värmeanläggningar
Prestabo erbjuder dimensioner för
stora och små projekt. Pressrördelar
och rör omfattar dimensionerna 12 till
108 mm. I dimensionerna 15 till 54 mm
kan Prestabo-rör också fås med vit
PP-kapsling – idealiskt för installationer
på puts.

Rätt dimensionering
Med den nya ”mellanstorleken” 64 mm
kan rörföringen dimensioneras exakt
efter behov. Medan hoppet mellan
DN 50 och DN 65 ofta leder till kompromisser i dimensioneringen kan Prestabo
anpassas exakt till önskade volymmängder. Det minskar t.ex. materialförbrukningen och sparar energi.

Entydig markering
För att förhindra en förväxling med dricksvatteninstallationssystem har Viega försett Prestabo med en klar märkning: den
röda fyrkanten med symbolen ”inte godkänd för dricksvatteninstallationer!”, den
röda SC-Contur-markeringen på pressrördelar och den röda randen på rör och
PP-kapslingar. Också skyddsrören som
skyddar rören mot smuts är röda.

Pressrördelssystem med rör i utvändigt förzinkat
stål i dimensionerna 12 till 108 mm.
Ekonomisk ”mellanstorlek” 64 mm möjliggör en god
dimensionering.
Röd markör på rördelens vulst och röd rand på rör.
Märkning med ”Ej lämplig för dricksvatten!”
Särskilt lämplig för värmeanläggningar samt slutna
kyl- och tryckluftsanläggningar.
SC-Contur som gör opressade kopplingar garanterat
otäta vid provning av anläggningen.
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Viega pressverktyg.
Tekniken som förbinder allt.
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Pressverktyg från Viega håller en kvalitet som klarar de hårdaste arbetsvillkor. Säkerhetstekniken är en av de
bästa och därmed mest framgångsrika i Europa. Långa serviceintervall garanterar dessutom en god lönsamhet.

Lätt, praktisk, snabb:
Viega Pressgun
Med Pressguns 4E och 4B disponerar
du pressverktyg av mycket hög klass.
De väger mindre, är snabbare och lättare att hantera. Batterimaskinen 4B
(18 V) har ett högteknologiskt litiumjonbatteri och är liksom elvarianten 4E
(230 V) avsedd för dimensioner från
12 till 108 mm. Båda maskinerna är
kompatibla med alla Viega pressbackar
(dock inte Picco-backar) och hör med ca
tre sekunders presstid till de snabbaste
av denna typ. Med de flexibla dragbackarna och pressringarna och det vridbara
huvudet kan man komma runt 180°.
Första servicekontrollen görs först efter
32 000 pressningar.

Liten, lätt, flexibel:
ny Viega Pressgun Picco
Detta nya pressverktyg används för
dimensioner upp till 35 (40) mm. Den
kännetecknas av att den är så liten och
bara väger 2,5 kg. Med presshuvudet
som är vridbart upp till 180° är den extremt flexibel och användbar. Om man
använder de nya flexibla pressringarna
och dragbackarna kan man pressa upp
till 42 mm.

Dragbackar och
pressringar ger maximal flexibilitet. De
möjliggör pressning i
trånga utrymmen och
är kompatibla med
tidigare pressverktyg
från Viega.
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