
Stuksvejsemaskiner 

Hydraulisk stuksvejsemaskiner, beregnet til svejsning af trykrør til vand, gas og andre 

medier. Svejser både støbte og svejste fittings, så som bøjninger, tee og y-samlinger. 

 

Delta Dragon 160 

 
 Arbejdsområde: Ø 63 - 160 mm. 

 Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger. 

 Varmespejl med elektronisk styret temperatur. 

 Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er 

monteret korrekt i basis maskinen. 

 Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag. 

 Leveres som 230 V 50 Hz. 

 Standard reduktions sæt Ø 63 til 140 mm og 50 mm. kan leveres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RITMO Basic 250 

 
 Arbejdsområde: Ø 75 - 250 mm. 

 Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger. 

 Varmespejl med elektronisk styret temperatur. 

 Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er 

monteret korrekt i basis maskinen. 

 Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag. 

 Leveres som 230 V 50 Hz. 

 Standard reduktions sæt Ø 75 til 225. 
 
 
 
 

RITMO Basic 315

 
 Arbejdsområde: Ø 90 - 315 mm. 

 Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger. 

 Varmespejl med elektronisk styret temperatur. 

 Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er 

monteret korrekt i basis maskinen. 

 Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag. 

 Leveres som 230 V 50 Hz. 

 Standard reduktions sæt Ø 90 til 280. 



RITMO Delta 630 Stuksvejser 

 
 Arbejdsområde: Ø 90 - 630 mm. 

 Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger. 

 Varmespejl med elektronisk styret temperatur. 

 Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er 

monteret korrekt i basis maskinen. 

 Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag. 

 Leveres som 230 V 50 Hz. 
Standard reduktions sæt Ø 90 til 280. 
  

 

 
 
RITMO Delta 1000 Stuksvejser 

 
 Arbejdsområde: Ø 630 - 1000 mm. 

 Basis maskine med 4 spændebakker, 2 hydrauliske cylindre med drypfri koblinger. 

 Varmespejl med elektronisk styret temperatur. 

 Høvl med sikkerhedsholder samt micro-switch der afbryder høvlen hvis denne ikke er 

monteret korrekt i basis maskinen. 

 Hydraulik enhed, med manometer, aflastnings ventil samt kontrol håndtag. 

 Leveres som 400 V 50 Hz. 
Standard reduktions sæt Ø 710 til 900 mm. 
 


