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Mintegy három évtizede 
vagyunk jelen innovatív 
megoldásainkkal a m�szaki 
szigetelések rögzítési és a 
klíma- és ventilláció technikai 
tartozékok piacán.  

Partnereinkkel meglév� 
szoros együttm�ködés teszi 
lehet�vé, hogy olyan 
szolgáltatásokat nyújtsunk, 
melyek választ adnak 
bármely kihívásra. 

Termékeink és szolgáltatása-
ink a piac növekv� 
igényeihez igazodnak és 
folyamatosan választ adnak 
a legújabb m�szaki 
kihívásokra. 

Vev�inknek valódi verseny-
el�nyt nyújtunk termékeink 
magas színvonalával és 
tudásbázisú támogatásunk-
kal, mely hosszú múltú valós 
gyakorlaton alapszik. 

Ezzel a rövid informatív 
bemutatóval általános be-
tekintést kívánunk nyújtani 
Önnek rögzít�rendszereink 
és gépeink kínálatába. 
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80/ ��9:
Könnyen kezelhet� belép� model kimondottan 
hegesztett tüskékhez. Használható hagyományoas és 
“Clip-Pin” tüskék hegesztéséhez. 
A LED-es kijelz� megkönnyíti a problémamentes 
m�ködés követését. 
� Alkalmazható tüskék: 

- Clavu-Hot ∅2-3mm 
- Clip-Pin ∅2-2,7mm 

� Hegesztési sebesség: 
- 6-10 tüske/perc 

� Energiaforrás: 33.000 mF kondenzátor 
� Betáplálás:  230V 50/60Hz, 10 AT  
                          (115V-ra átkapcsolható) 
� Méret és súly: 190x240x350mm; 13kg 
  

80/ ��;:(9
Minden ésszer� körülmények között tesztelt, 
nagyhatékonyságú készülék, mely folyamatos 
kutatásaink és fejlesztéseink eredménye. A pisztolyfejek 
egyszer� cseréjével a legszélesebb körben használható 
a szigetelések rögzítéséhez. Különböz� kiegészít�k 
megválasztásával bármely rögzít�elem hegeszthet� a 
nagyteljesítmény� kondenzátor kisütési folyamatának 
köszönhet�en. A digitális kijelz� és az integrált 
mikroprocesszoros vezérl�egység garantálja a könny� 
kezelhet�séget és az összes funkció irányítását és 
ellen�rzését. 
� Alkalmazható tüskék: 

- Clip-Pin ∅2-2,7mm 
- Clavu-Hot gyújtócsúccsal vagy félgömbfejjel ∅2-3mm 
- Stiftek: csapok, menetes orsók és hüvelyek 
- FOAMGLAS tüskék 

� Hegesztési sebesség: 
- 15-20 tüske/perc, 6-10 stift/perc 

� Energiaforrás: 66.000 mF kondenzátor 
� Betáplálás:  230V 50/60Hz, 10 AT  
                          (115V-ra átkapcsolható) 
� Méret és súly: 180x250x420mm; 17kg 

80/ �/<:
Könnyen kezelhet� és nagy hatékonyságú húzottíves 
hegeszt�gép szigetelésrögzítésekhez, speciálisan 
h�er�m�vi, hajóépítési és ipari területeken.  A készülék 
230V tápfeszültséggel m�ködik és robosztus kialakítása 
különösen alkalmassá teszi az építkezéseken történ� 
használatra. A digitális kijelz� és az integrált 
mikroprocesszoros vezérl�egység garantálja a könny� 
kezelhet�séget és az összes funkció irányítását és 
ellen�rzését. 
� Hegesztési technika: húzott-íves 
� Energiaforrás: 99.000 mF kondenzátor 
� Hegesztési id� és sebesség: 10ms; max.20 stift/perc 
� Hegesztési tartomány: ∅3-6mm, M3-MR6 
� Betáplálás:  230V 50/60Hz, 10 AT  
                          (115V-ra átkapcsolható) 
� Súly: 180x250x420mm; 24kg 
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Hegeszt�pisztoly tüskékhez (Clavu-Hot, 
Clavu-Pin). Az átállás tüskék között a 
befogók cseréjével történik. A kézzel 
lehúzható hangszigetel� hüvely 
meggátolja a szikrafröccsenést és 
biztosítja a távtartást a kasírozott 
felülett�l Clip-Pin tüske alkalmazása 
esetén. 
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Speciális hegeszt�pisztoly Clip-Pin 
tüskékhez. Egy különleges 
mikrokapcsoló indítja el a hegesztési 
folyamatot, ezzel biztosítva az azonnal 
terhelhet� min�ségi hegesztést. A 
beépített rugóer�szabályzó lehet�vé 
teszi a nagyobb tests�r�ség� 
szigetel�anyagok azonnali rögzítését is 
(pl.t�zvédelmi szigetelések). 
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Speciális hegeszt�pisztoly karimás és 
gyújtócsúcsos, valamint a Clavu-Hot 
rögzít�tüskékhez. Speciális befogóval 
lehet�vé válik a FOAMGLAS üveghab 
szigetel�táblák rögzítése is.  
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Speciális húzómágneses 
hegeszt�pisztoly ívhegesztéses 
technikához. A pisztoly alkalmas 
alumínium stiftek és tüskék, valamint 
acél félgömbfej� szegecsek 
hegesztésére is. Az optimális húzás és 
a rugóer�  beállítása a skálázott 
szabályzó-gomb beállításával történik.   
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Speciális hegeszt�pisztoly húzottíves 
technikával. A befogó fejek megfelel� 
megválasztásával a speciális stiftek és 
tüskék is hegeszthet�k. A távtartó 
adapter segítségével akár 420mm-es 
hosszú tüskék is hegeszthet�k.   
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CLIP-PIN rögzít�tüske 
A tüske és biztosítótányér 
kombinációja lehet�vé teszi a 
szigetelés rögzítését a 
fémlemezre egyetlen lépésben. 
A szigetelt tüskével az alufólia 
kasírozású és dróthátlós 
szigetelések is probléma-
mentesen rögzíthet�k. 

 
Kivitel: 

 
Tüske: 

 
Anyaga: 

 
Tányér: 
Hossz: 

 
Tüske és biztosítótányér 
együtt 
∅2,7mm szigetelt és 
csupasz 
Rézbevonatolt vagy 
rozsdamentes acél 
∅30mm horg. Acél 
14,5-152,4mm 

CLAVU-HOT tüske 
A CLAVU-HOT hegesztett 
tüskék különösen kedveltek 
el�szerelésnél vagy speciális 
alkalmazásoknál (pl. kiegészít� 
drótháló burkolat). A tüskék 
anyaga számos fémfajtából 
készülhet. 

 
Kivitel: 

 
 

Tüske: 
Anyaga: 

 
Hossz: 

 
Karimás és gyújtócsúcsos 
tüske, gömbfej�, 
félgömbfej� tüske 
∅2 és ∅3mm csupasz 
Acél, rozsdamentes acél, 
alumínium 
32-114mm 

Húzottíves hegeszt�tüske 
A húzottíves hegesztett tüskék 
speciális alkalmazásoknál 
kerülnek el�térbe, különösen a 
magas h�mérséklet� és a 
t�zvédelmi rendszerek szigetelé-
sénél. Az akár 420mm hosszú 
tüskék jól alkalmazhatók a 
többréteg� eltolásos rétegrend� 
szigeteléseknél. 

  
Kivitel: 

 
Tüske: 

Anyaga: 
 

Hossz: 

 
Számos kivitel létezik (pl. 
menetes, bajonett, stb.) 
∅3-6mm 
Acél, rozsdamentes acél, 
16Mo3, stb. 
65-420mm 

Zárótárcsák 
A biztosító tárcsákra minden 
el�szerelt hegesztett tüske 
esetén szükség van (pl. Clavu-
Hot, Clavu-Fix, Clavu-Por, 
húzottíves tüskék). Ezek 
biztosítják a tüskére t�zött 
szigetelések megtartását. 

 
Kivitel: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Horganyzott-, rozsda-
mentes acél, ∅30-38mm, 
önzáró. 

Szorítótányér,rozsda-
mentes acél, 80x80mm 

Forgóklipsz, rozsdamentes 
acél, 30x40mm, 45x60mm 

Egyéb hegeszthet� elemek 
Az igényes vagy különleges 
alkalmazásoknál a menetes 
stiftekkel vagy bels�menetes 
hüvelyekkel a szerelési és 
szigetelési munka jelent�sen 
megkönnyíthet� és nagyfokú id�- 
és költségmegtakarítás érhet� el 
azáltal, hogy olyan munka-
fázisok, mint pl. fúrás, stancolás, 
menetvégés, szegecselés, stb., 
nélkülözhet�k. 

 
Kivitel: 

 
 

Anyaga: 
 

 
Menetes szár M3-M8, 
Bels�menetes hüvely 
M3-M5, 

Rézbevonatolt acél 
Rozsdamentes acél 
Alumínium 

Véd�kupakok 
A véd�kupakok és záróklipszek 
az el�szerelt hegesztett tüskék 
(pl. Clavu-Hot, Clavu-Fix, Clavu-
Por) túlnyúló hegyeire kerülnek, 
hogy megakadályozzák a 
sérülést és mutatós lezárást 
adjanak. 

 
Kivitel: 

 

 
Véd�kupak 
m�anyag átlátszó vagy 
fehér színben 

Záróklipsz 
rozsdamentesacél/rugóacél 
alumínium/rozsdamentes 
acél 

 


