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Viega Pressguns 

FLEXIBLARE, PÅLITLIGARE 
OCH SÄKRARE
Viega Pressguns sätter helt nya standarder inom branschen. Inte bara för att de gör presskopplingstek-
niken ännu mer tidsbesparande och attraktiv. Utan också för att de ökar användarvänligheten avsevärt: 
tack vare kompakta mått, minskad vikt, förbättrad hantering och nya batterier med märkbart längre 
drifttid. Oavsett vilken Viega Pressgun du väljer: varje Pressgun är optimalt anpassad till alla behov och 
har den allra senaste tekniken inbyggd. 
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SC-Contur

Pålitliga anslutningsstycken: 
den beprövade Viega presskopplingar
Rör, presskopplinga och verktyg är opti-
malt avstämda och garanterar säkra 
och ekonomiska helhetslösningar. Kop-
par, rödgods, siliciumbrons, stål, rostfritt 
stål, plast och MV kan enkelt kombineras 
och pressas med Viega Pressguns av 
högsta kvalitet – för maximal säkerhet 
och komfort. 

Kvalitet där även servicen övertygar
Alla de här fördelarna gör presskopp-
lings- och rörledningssystemen från 
Viega till ett bekvämt, ekonomiskt och 
säkert helhetssystem som gör alla  
kunder nöjda. Inte minst eftersom du 
också får rätt stöd. Komplett service  
för Viega Pressguns får du direkt från 
Viega servicepartner – för snabba svarts-
tider och därmed pålitligt arbete utan 
driftstopp, snabba svarstider och därmed 
pålitligt arbete utan driftstopp.

Central täthetskontroll tack vare 
SC-Contur
Viega SC-Contur är en innovativ säker-
hetsfunktion som leder till ett garanterat 
läckage vid opressade presskopplingar. 
Kopplingar som inte har pressats or-
dentligt indikeras direkt genom ett 
identifierbart tryckfall vid en täthets-
kontroll och kan pressas i efterhand.  
Viega SC-Contur garanterar då 100 % 
säkerhet – och det över täthetskontrol-
lens hela normerade testområde. 

Pålitlig, säker och bekväm: Viega pressteknologi för hållbara rörledningssystem.
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Anslutningsbar, flexibel och mer praktisk:
den nya Viega Pressgun 6 Plus omde-
finierar sin kategori helt. Tack vare intel-
ligenta detaljlösningar är den det nya 
riktmärket bland pressmaskiner.

EN ÖVERSIKT ÖVER PRESSGUN 6 PLUS

 ■ För presskopplingssystem av metall i dimensionerna 12 till 108 mm,  
för Megapress-stålrörskopplingar ⅜ till 2 tum, till 4 tum med  
Pressgun-Press Booster för plaströrsystem från 12 till 63 mm

 ■ Smart anslutning via Bluetooth®, stöldskydd och driftsätt kan ställas  
in via appen Viega Tool Services

 ■ Presskraft 32 kN, presstid ca 4 s, vikt ca 3,2 kg
 ■ Pressbackfixtur obegränsat vridbar
 ■ Upp till 35 % fler pressningar tack vare ny batteriteknik och optimerade,  
effektivare komponenter (motor, mekanik och hydraulik)

 ■ Optimerad belysning av presspunkten med två lysdioder
 ■ Serviceintervall 40 000 pressningar/4 år, automatisk säkerhetsfrånkoppling  
efter 42 000 pressningar

 ■ Inbyggda upphängningspunkter för bärrem

Viega Pressgun 6 Plus

SÄTTER NYA STANDARDER VID 
PRESSNING I VARJE DIMENSION
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NYHET!

Kompakt form, optimerad hantering
Jämfört med Pressgun 5 är Pressgun 6 
Plus sex centimeter kortare och cirka 
100 gram lättare. Det är inte allt: eftersom 
tyngdpunkten nu är ovanför handleden 
har ergonomin förbättrats ytterligare. 
På så sätt blir arbetet bekvämare, inte 
bara vid pressning av stora dimensioner.

INNOVATIONER SOM UNDERLÄTTAR DET DAGLIGA ARBETET

Smart: appen Viega Tool Services
Viega appen är grunden för interaktiv 
styrning av Viega Pressgun 6 Plus.  
När Pressgun 6 Plus är registrerad och  
ansluten via Bluetooth® till appen Viega 
Tool Services i smarttelefonen kan  
du när som helst läsa av driftstatusen. 
Batterinivån och antalet pressningar 
kan visas via Viega appen. 

Smartare är säkrare
Viega Pressgun 6 Plus har för första 
gången ett tillförlitligt stöldskydd. Det 
möjliggör en flexibel inställning av  
användningsbegränsningar som leder 
till automatisk frånkoppling: till exempel 
när ett visst räknarvärde, datum eller  
tid har uppnåtts. Men framför allt även 
– och därmed särskilt effektivt – om 
Pressgun befinner sig utanför lokalise-
ringsområdet.

Anslutbarhet och smart funktionalitet 
ingår
Den nya Pressgun 6 Plus innehåller en 
kraftfull sändar-mottagar-kombination 
med Bluetooth®-teknik och kan anslutas 
till appen Viega Tool Services. På så 
sätt kan du ställa in driftsätt och stöld-
skydd och hämta information. 

Kraftfullare batterigeneration

Kan anslutas via 
Bluetooth® och 
styras via app

Perfekt tyngdpunkt för  
välbalanserad pressning 
med bara en hand

Informativ LED-indikering

Mer information finns på: 
viega.se/Pressgun6Plus

Dubbla lysdioder för perfekt 
belysning av presspunkten

Upphängningspunkter  
för bärrem

Obegränsat vridbar 
pressbackfixtur

Nyhet: interaktiv styrning och hantering  
av Pressgun 6 Plus via appen Viega Tool  
Services.
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Enhandspressning av XL-dimensioner: Pressgun 6 Plus gör det möjligt.

Kringgå problemen snabbt:
med olika driftsätt
Varje byggarbetsplats är annorlunda och 
beroende på förhållandena krävs olika 
driftsätt för Pressguns. Dessa kan enkelt 
ställas in via appen Viega Tool Services. 
När Pressgun 6 Plus levereras är Viega 
AutoCycle förinställt, vilket pressar an-
slutningsstycket säkert i en omgång. 

Viega Pressgun 6 Plus

PRESSNING HAR ALDRIG  
VARIT SÅ BEKVÄMT

Pressning i tre exakta steg:
Viega SmartCycle.

Nyhet: Viega SmartCycle
Med detta driftsätt stoppas den  
påbörjade pressningen (1) automatiskt 
av Pressgun (2) innan den bygger  
upp kraft för den egentliga pressningen. 
På så sätt kan anslutningsstycket och 
arbetsstycket kontrolleras. Pressningen 
avslutas sedan med ytterligare en 
knapptryckning (3).

(1) (2) (3)
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Fullt  
vridbar

Lyser upp arbetsområdet ordentligt: de dubbla belysningsdioderna på Pressgun 6 Plus.

De nya batterierna på 2,5 Ah och 5,0 Ah  
har en laddningsnivåindikering som kan  
aktiveras med en knapptryckning.

Hög uthållighet, laddare för 12 volt
De nya batterierna med sin förbättrade 
battericellsteknik ger 25 % mer kapacitet 
med samma storlek. De nya 18 V-batte-
rierna och laddaren är helt kompatibla 
med det tidigare 18 V-batterisystemet. 
Laddaren kan även användas vid 12 V 
matningsspänning för snabb laddning  
i fordonsuttaget.

Den nya LED-displayen signalerar olika 
driftstatusar och visar batterinivå och  
Bluetooth®-anslutning.

Borstlös motor, 40 000 pressningar
Högsta kvalitet för låga underhållskost-
nader: med den nya borstlösa motorn 
har tillförlitligheten och effektiviteten 
ökat ytterligare. Underhållsintervallet för 
Pressgun 6 Plus är 40 000 pressningar 
eller 4 år, beroende på vad som inträffar 
först. LED-indikeringen och appen Viega 
Tool Services signalerar nödvändigt  
underhåll – efter 42 000 pressningar sker 
en automatisk säkerhetsfrånkoppling.

Pressbackfixturen, som nu kan vridas  
fritt i valfri riktning, underlättar arbete  
på svåråtkomliga platser.

Fritt vridbar pressbackfixtur,  
dubbla belysningsdioder
Med den nya Pressgun 6 Plus kretsar 
allt kring maximal användarvänlighet – 
inklusive pressbackfixturen, som  
är vridbar utan anslag. På så sätt kan 
presskopplingar i rörkanaler och på  
andra svåråtkomliga ställen lättare nås 
och pressas. De två belysningslys-
dioderna är nu placerade så att minst  
en lysdiod belyser anslutningsstycket.
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Den nyutvecklade Viega Pressgun  
Picco 6 Plus övertygar i alla avseenden: 
med enastående användarvänlighet, 
kombinerat med högsta kvalitet.

Viega Pressgun Picco 6 Plus

LIKA SMART SOM KOMPAKT:
INTELLIGENT PRESSNING

EN ÖVERSIKT ÖVER PRESSGUN PICCO 6 PLUS

 ■ För presskopplingssystem av metall i dimensionerna 12 till 35 mm,  
för Megapress-stålrörskopplingar från ⅜ till ¾ tum och plaströrsystem  
från 12 till 40 mm

 ■ Smart anslutning via Bluetooth®

 ■ Flexibel inställning av driftsätt och stöldskydd via appen Viega Tool Services
 ■ Presskraft 24 kN, trycktid under 4 s, vikt ca 1,6 kg
 ■ Kompakt inline-konstruktion
 ■ Nytt 12 V-batterisystem med bättre uthållighet
 ■ Serviceintervall 40 000 pressningar/4 år, automatisk säkerhetsfrånkoppling  
efter 42 000 pressningar

 ■ Enhandsmanövrering
 ■ Inbyggd upphängningspunkt för bärrem
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UPPENBARA FÖRDELAR

NYHET!

Intelligent pressning
Nya Pressgun Picco 6 Plus har gjorts 
om från grunden, tänkts igenom på nytt 
och anpassats till byggarbetsplatsens 
behov. Resultatet är en Pressgun som 
är lätthanterlig och kraftfull och alltid 
anpassar sig till sina användare. Detta 
är möjligt tack vare ett stort antal intelli-
genta detaljlösningar, som du efter ett 
tag inte vill vara utan.

Anslutbarhet och smart
funktionalitet ingår
Via den kraftfulla sändar-mottagar- 
kombinationen med Bluetooth®-tekno-
logi som är integrerad i nya Pressgun 
Picco 6 Plus kan den anslutas till appen 
Viega Tool Services. När Pressgun  
Picco 6 Plus är registrerad och ansluten 
via smartphone kan du exempelvis  
läsa av batterinivån eller nästa service-
intervall.

Smartare är säkrare
Viega Pressgun Picco 6 Plus har för 
första gången ett tillförlitligt stöldskydd. 
Den kan låsas manuellt och låsas upp 
igen via appen Viega Tool Services så 
att den inte kan användas av obehöriga.

Kan anslutas via Bluetooth® och 
styras via app

Ergonomisk inline-konstruktion 
fungerar som en naturlig förläng-
ning av armen

Högre flexibilitet genom pressback-
fixturen som är vridbar 180°

12 V-batterisystem, kompati-
belt med standardbatterier 
och laddare

Upphängningspunkt för bärrem 
eller balanserare

LED-indikatorn visar batteriets  
laddningsstatus och signalerar  
nödvändigt underhåll

Smart: appen Viega Tool Services som 
grund för interaktiv styrning och hantering 
av Pressgun Picco 6 Plus. 

Mer information finns på: 
viega.se/Pressgun6Plus
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Fungerar bra där det är trångt: Viega Pressgun Picco 6 Plus.

Kringgå problemen snabbt:
med olika driftsätt 
Varje byggarbetsplats är annorlunda 
och beroende på förhållandena krävs
olika driftsätt för Pressguns. Dessa kan 
enkelt ställas in via appen Viega Tool 
Services. När Pressgun Picco 6 Plus 
levereras är Viega AutoCycle förinställd, 
vilket pressar anslutningsstyckena  
säkert i en omgång.

Viega Pressgun Picco 6 Plus

MAXIMAL FLEXIBILITET  
I MINIMALT UTRYMME

Nyhet: Viega SmartCycle
Med detta driftsätt kan den påbörjade 
pressningen (1) stoppas manuellt innan 
kraften för den egentliga pressningen 
byggs upp (2). På så sätt kan anslut-
ningsstycket och arbetsstycket kont-
rolleras. Pressningen avslutas sedan 
med ytterligare en knapptryckning (3).

Pressning i tre exakta steg:
Viega SmartCycle.

(1) (2) (3)
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180°
vridning

Ökad uthållighet med nytt  
batterisystem
Med Pressgun Picco 6 Plus kan använ-
darna lita på ett nytt batterisystem med 
bättre uthållighet. De nya 12 V-batterierna 
ligger skyddade i pressmaskinens hus, 
är lättare än någonsin och fungerar som 
en sockel för maskinen – användarvän - 
ligare än så blir det inte. Kompatibilitet 
med de vanligaste batterierna är en  
annan fördel.

Ekonomisk service, ökad hållbarhet
Det nya drivkonceptet för Pressgun  
Picco 6 Plus imponerar också. Längre 
serviceintervall tack vare förbättrad  
kvalitet: underhåll krävs först efter 
40 000 pressningar eller 4 års drift,  
beroende på vad som inträffar först. 
Automatisk säkerhetsfrånkoppling  
sker efter ytterligare 42 000 pressningar.

Mer ergonomisk och snabbare 
pressning
Den nya inline-konstruktionen gör det 
möjligt: en ännu slankare och mer  
kompakt form i kombination med press-
backfixturen som kan vridas 180° ger 
maximal flexibilitet. Det blir enkelt att  
nå alla ställen, eftersom denna praktiska 
och 0,7 kg lättare Pressgun fungerar 
som en naturlig förlängning av armen. 
En mer ergonomisk enhandsmanövrering 
är knappast möjlig.

Pressbackfixturen, som är vridbar 180°,  
underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Visar batterinivå och Bluetooth®-anslutning: 
den nya LED-indikatorn.

Uthålliga: de nya 12 V-batterierna med  
kapacitet på 3 och 6 Ah.

Pressgun Picco 6 Plus är perfekt för små utrymmen och tillåter alltid enhandspressning. Tack vare inline-konstruktionen kan  
den även användas parallellt med golvet:  
Pressgun Picco 6 Plus.
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Med den nya Pressgun 6 uppfyller Viega 
flera krav från marknaden: robusta 
Pressgun är förstahandsvalet för att  
utföra alla rutinmässiga pressuppgifter 
ekonomiskt, säkert och pålitligt.

Viega Pressgun 6

DET EKONOMISKA SÄTTET  
FÖR PERFEKTA PRESSNINGAR

EN ÖVERSIKT ÖVER PRESSGUN 6

 ■ För presskopplingssystem av metall i dimensionerna 12 till 108 mm,  
för Megapress-stålrörskopplingar ⅜ till 2 tum och för plaströrsystem från  
12 till 63 mm

 ■ Presskraft 32 kN, presstid ca 5,5 s, vikt ca 3,6 kg
 ■ Pressbackfixtur vridbar 270°
 ■ 25 % högre kapacitet tack vare ny batteriteknik
 ■ Serviceintervall 30 000 pressningar/4 år, automatisk säkerhetsfrånkoppling  
efter 32 000 pressningar

 ■ Inbyggda upphängningsslingor för bärrem

Mer information finns på: 
viega.se/Pressgun6
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270°
vridning

Större uthållighet även för  
XL-dimensioner
Med pressbackfixturen i stål är  
Pressgun 6 utrustad för alla utmaningar 
– inklusive pressning av dimensioner 
upp till 2 tum. De nya 18 V-batterierna 
har blivit uthålligare genom sin förbätt-
rade battericellsteknik: Med samma 
storlek har de 25 % högre kapacitet 
jämfört med den gamla batterigenera-
tionen.

Pressbackfixturen, som är vridbar 270°,  
underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Överlägsen hantering,  
pressbackfixturen är vridbar 270°
Hanteringen av Pressgun 6 är lika  
bekväm som intuitiv. Kan användas både 
av vänster- och högerhänta. Dessutom 
underlättar pressbackfixturen, som kan 
vridas 270°, avsevärt arbetet vid press-
ningar ovanför huvudet eller vid avance-
rat arbete på svåråtkomliga ställen.

Hållbar kvalitet med informativ  
display
Lång hållbarhet är också en självklarhet 
för Viega Pressgun 6. Underhåll krävs 
först efter 30 000 pressningar eller fyra 
års drift, beroende på vad som inträffar 
först, efter 32 000 pressningar sker en 
automatisk säkerhetsfrånkoppling. Den 
integrerade displayen på Pressgun 6 
informerar om aktuellt antal pressningar, 
service och visar batterinivån.

Förlängd räckvidd
Tack vare den längre konstruktionen 
stöder nya Pressgun 6 pressningen. 
Med en totallängd på 410 mm har den 
ett 20 % längre arbetsområde än före-
gående generation med en tydlig räck-
viddsökning. 

Informerar om batterinivå, service och antal 
pressningar: displayen.

De nya batterierna på 2,5 Ah och 5,0 Ah  
har en laddningsnivåindikering som kan  
aktiveras med en knapptryckning.
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Viega Pressgun Picco 6

SMÅ DIMENSIONER,  
STOR EFFEKT 

EN ÖVERSIKT ÖVER PRESSGUN PICCO 6

 ■ För presskopplingssystem av metall i dimensionerna 12 till 35 mm,  
för Megapress-stålrörskopplingar ⅜ till ¾ tum och för plaströrssystem  
från 12 till 40 mm

 ■ Presskraft 24 kN, presstid ca 4,5 s, vikt ca 2,6 kg
 ■ Pressbackfixtur vridbar 270°
 ■ 25 % högre kapacitet tack vare ny batteriteknik
 ■ Serviceintervall 30 000 pressningar/4 år, automatisk säkerhetsfrånkoppling  
efter 32 000 pressningar

 ■ Inbyggda upphängningsslingor för bärrem eller balanserare

Där små dimensioner ska pressas  
är Pressgun Picco 6 ett fullfjädrat  
alternativ och en riktig arbetsmyra – 
både kraftfull och praktisk.
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270°
vridning

Mer information finns på: 
viega.se/PressgunPicco

Hög uthållighet för anslutnings-
stycken från 12 till 40 mm 
För dem som pressar främst mindre  
dimensioner är Pressgun Picco 6 en 
idealisk lösning. De nya 18 V-batterierna 
med sin förbättrade battericellsteknik 
har 25 % högre kapacitet med samma 
storlek jämfört med den gamla batteri-
generationen och klarar därför många 
pressningar utan avbrott.

Tillförlitlig kvalitet i varje situation  
år efter år
Pressgun Picco 6 betyder äkta Viega 
kvalitet. Service krävs först efter 
30 000 pressningar eller fyra års drift, 
efter 32 000 pressningar sker automa-
tisk säkerhetsfrånkoppling. Den inte-
grerade displayen på Pressgun Picco 6 
ger exakt information om antalet press-
ningar, service och batterinivå.

Överlägsen hantering,  
pressbackfixturen är vridbar 270°
Jämfört med den gamla Pressgun Picco 
utökar den nya Pressgun Picco 6  
arbets området på svåråtkomliga ställen. 
Dess totala längd på 380 mm innebär 
över 25 % mer räckvidd. Ytterligare ett 
framsteg är pressbackfixturen som kan 
vridas 270° – det underlättar arbetet  
i alla installationssituationer.

Pressbackfixturen, som är vridbar 270°,  
underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Informerar om batterinivå, service och antal 
pressningar: displayen.

De nya batterierna på 2,5 Ah och 5,0 Ah  
har en laddningsnivåindikering som kan  
aktiveras med en knapptryckning.
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EN ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELARNA

 ■ Innovativ kraftförstärkare för Megapress XL med integrerad leddragback för  
dimensionerna 2�, 3 och 4 tum

 ■ Optimalt dimensionerad presskraft för högsta säkerhet
 ■ Väger endast 9 kg, och en praktisk bärrem ger utmärkt ergonomi samt enkel 
hantering

 ■ Kan användas även för Viega pressmaskiner från typ 2 till Pressgun 5  
(inte kompatibel med PT3-AH, Pressgun 6, Pressgun 6 B och Picco-Pressguns)

 ■ Specifika kulhuvuden på leddragbacken förhindrar förväxling med andra  
Viega pressringar

 ■ Långa serviceintervall tack vare den för Viega typiska tillförlitligheten
 ■ Pressgun-Press Booster och 2�-tums pressring finns i en praktisk väska samt 
en väska med 3 och 4 tums pressringar

Viega Pressgun-Press Booster

EN NY  
KRAFTDIMENSION

Den innovativa Viega Pressgun-Press  
Boostern utvecklar energin för att pressa 
tjockväggiga rörstorlekar på några  
sekun der. Denna kraftförstärkare mon-
teras enkelt på Viega Pressgun 6 Plus 
och fästs på de speciella Megapress 
XL-pressringarna med den integrerade 
dragbacken som vanligt. Tack vare  
kulhuvudenas geometri, som är spe-
ciellt utvecklad för pressning med  
Megapress XL-pressringarna, kan en 
komplett pressning med två presslag 
av Pressgun 6 Plus säkerställas. 
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2

EN ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELARNA

 ■ För enkla anslutningar i efterhand i tjockväggiga stålrör från 1� till 6 tum
 ■ Enkel montering på upp till 80 % kortare tid
 ■ Fäste för industridammsugare på borranordningen, så att spånet som  
bildas kan sugas upp direkt

 ■ Verktygssats bestående av borranordning inkl. borrspindel, verktyg  
för inpressningsanslutningar och positioneringshjälpmedel för alla  
rördimensioner 

 ■ Kompatibel med alla Viega pressmaskiner (förutom Picco) och Viega  
verktygsväsksystem

 ■ Arbeta snabbt och säkert – före, under och efter installationen

Viega Megapress-inpressningsanslutning

DIREKT ANSLUTNING  
PÅ BARA TVÅ MINUTER

Ska anslutningar monteras i efterhand  
i en befintlig stålrörsinstallation? Inga 
problem med Megapress-inpressnings-
anslutningen, en vanlig borrmaskin och 
en Viega pressmaskin (förutom Picco).

1.  Exakt läge: Efter förborrning fixeras 
inpressningsanslutningen med hjälp 
av Viega positioneringshjälpen och 
pressas med verktyget för inpress-
ningsanslutningar.

2.  Exakt inriktad: Anslutningen är  
tillgänglig redan efter kort tid.
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Viega systemväskor

LIKA FLEXIBLA OCH ROBUSTA  
SOM NYA VIEGA PRESSGUNS

EN ÖVERSIKT ÖVER VIEGA SYSTEMVÄSKOR

 ■ Kompatibla med standardsystem för väskor och fordon (Sortimo)
 ■ Enskilda väskor kan anslutas till varandra (inklusive rullvagn)
 ■ Enhetlig väskform i två storlekar med individuella insatser för maximal  
framtidssäkerhet

 ■ Mindre och enklare att hantera genom separering av pressmaskiner  
samt pressbackar och -ringar 

 ■ Extremt robust, stänksäkert utförande
 ■ Lastkapacitet per väska: 25 kg

Mer information finns på: 
viega.se/systemväskor

De nya, flexibla, snygga och anpass-
ningsbara systemväskorna från Viega 
underlättar arbetet varje dag. Väskorna 
för färdiga set eller individuell utrustning 
är en vettig, långsiktig investering för 
varje företag.
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Överskådligt och alltid till hands:  
De ergonomiska insatserna för separat 
transport av Pressgun och pressbackar. 

Anpassningsbara: att de är kompatibla med vanliga fordonsutrustningar gör dem universellt 
användbara och flexibelt staplingsbara.

Kompatibla med vanliga system
Med den nya systemväskan presenterar 
Viega väskor för sina Pressguns och 
pressbackar, som är helt kompatibla 
med vanliga verktygslådesystem. Alla 
nya systemväskor kan kombineras  
med det vanliga verktygssystemet och 
passar till dimensionerna för verktygs-
väskorna från de flesta leverantörer.

Stabila anslutningar med alla verktyg
Eftersom systemväskorna från Viega 
enkelt kan sättas fast och tas loss från 
varandra får du snabbt fram verktyg-
satsen. Även för större komponenter: 
tillsammans kan de nya väskorna från 
Viega transportera upp till 40 kg. 

Lika robusta som framtidssäkra 
Varje Viega verktygsväska har optimerats 
för den tuffa vardagen. Locket kan  
belastas med upp till 100 kg, väskorna 
är stänksäkra och skyddar verktygen. 
Och tack vare nya verktygsinsatser kan 
systemväskorna från Viega återanvändas 
när verktygsparken ändras. 

Enkel hantering på alla  
byggarbetsplatser
Både kompatibla och praktiska. Ergo - 
nomiska handtag och extra sidofördjup-
ningar garanterar bekväm hantering.  
Eftersom väskan är ca 30 % bredare får 
större komponenter plats tack vare indi-
viduella insatser – t.ex. Pressgun-Press 
Booster.
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Med Viega leddragback kan även svåråtkomliga  
kopplinga pressas bekvämt.

Viega Pressguns och tillbehör

SKRÄDDARSYDDA KOMPONENTER 
FÖR VARJE PRESSGUN OCH VARJE 
SITUATION
Viega har den perfekta lösningen för varje användning, oavsett om det är rätt Pressgun eller ett lämpligt tillbehör. Pressringarna 
med ledfunktion, Pressgun-Press Booster, inpressningsverktyget och pressbackarna för alla system utmärks av kvalitet,  
prestanda och praktisk användbarhet. Det gör det möjligt att montera det perfekta Viega systempressverktyget.
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ALLA HJÄLPMEDEL FÖR ETT  
PERFEKT ARBETE
Exemplen på pressbackset på den här sidan visar de olika lösningarna i presskopplingssystemet från Viega. Oavsett uppgift 
så löser du den med Viega pressteknik.

Pressbackset PT2 för presskopplingssystem 
i metall (15/22/28), modell 2202.30

Verktygsset för inpressningsanslutningar, 
modell 4278.5

Pressringset PT2 för presskopplingssystem 
i metall (76,1), modell 2202.50 

Pressgun 6 Plus, modell 2295.3

Pressbackset för Megapress (½ –1),  
modell 2202.31

Pressringset för presskopplingssystem  
i metall (12–35), modell 2202.40

Pressbackset PT2 för Smartpress
(16/20/25), modell 2202.34

Pressgun-Pressgun-Press Booster,  
modell 4296.2XL

Pressbackset PT2 för presskopplingssystem 
i metall (42/54), modell 2299.91
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Auktoriserade Viega partner  
i Sverige:

Elektroverkstaden KA AB
Propellervägen 7
39241 Kalmar

Telephone: +46 732-30 57 40

info@elektrov.se

Rättsliga anvisningar

Varumärket Bluetooth® och logo - 
typerna är registrerade varumärken 
som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och  
all användning av dessa märken är  
under licens av Viega Tyskland GmbH 
och Viega GmbH Co. KG. Andra  
varu märken och handels namn tillhör 
respektive ägare.

App Store® är ett varumärke som  
tillhör Apple Inc., Google Play och 
Google Play-logotypen är varumärken 
som tillhör Google LLC.

Auktoriserade Viega servicepartner  
i din närhet återfinns på: 
viega.se/Servicepartner
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Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Tyskland

Telefon +49 (0) 2722 61-1297

viega.com

 
Viega A/S filial Sverige 
Mölndalsvägen 24 
412 63 Göteborg 
Sweden

Telephone: +46 31 204 100

info@viega.se 
viega.se

 
Viega A/S
Banevænget 
3460 Birkerød 
Danmark

Telefon +45 (0) 4594-2950

info@viega.dk  
viega.dk


