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Viega Pressgun 

JOUSTAVAMPI, LUOTETTAVAMPI, 
TURVALLISEMPI
Viega Pressgun puristuskoneet asettavat alalle täysin uudet mittapuut. Ei vain siksi, että ne tekevät puristusliitostekniikasta 
entistä aikaa säästävämmän ja houkuttelevamman. Vaan myös siksi, että ne lisäävät huomattavasti käytön helppoutta kom-
paktien mittojen, kevyemmän painon, parannetun käsittelyn ja huomattavasti pidemmällä käyttöajalla varustettujen uusien 
akkujen ansiosta. Ihan sama, mikä uusista Viega Pressgun -tuotteista valitaan: jokainen Pressgun on räätälöity optimaalisesti 
käyttötarkoituksensa mukaan ja vastaa samalla uusinta, erittäin luotettavaa teknologiaa. 
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SC-Contur

Luotettavat liitokset: 
vakiintunut Viega puristusteknologia
Putket, liitokset ja työkalut on sovitettu 
yhteen optimaalisesti ja takaavat turval-
lisia ja taloudellisia kokonaisratkaisuja. 
Kuparia, punametallia, piipronssia, te-
rästä, ruostumatonta terästä, muovia ja 
monikerrosputkia voidaan yhdistellä 
helposti ja näitä voidaan kylmäpuristaa 
korkealaatuisten Viega Pressgun -tuot-
teiden avulla – maksimaalisen turvalli-
suuden ja mukavuuden saavuttamiseksi. 

Laatu, jossa myös palvelu vakuuttaa
Kaikki nämä edut tekevät Viega puristus-
liittimistä ja putkijärjestelmistä kätevän, 
taloudellisen ja turvallisen kokonais-
järjestelmän, joka takaa korkean  
asiakastyytyväisyyden ja edustaa 
käytännönläheisyyttä. Ei vähiten siksi, 
että myös tukipalvelut ovat kohdal-
laan. Saat nimittäin täyden palvelun 
Viega Pressgun -tuotteille suoraan 
Viega huoltokumppanilta – lyhyet mat-
kat, nopeat reaktioajat ja siten luotet-
tavan työn ilman seisokkeja.

Keskeinen tiiviystarkastus  
SC-Contur-järjestelmän ansiosta
Viega SC-Contur on innovatiivinen tur-
vaominaisuus, joka johtaa puristamatto-
missa liitoksissa taattuun pakkovuotoon. 
Näin vahingossa puristamatta jääneet 
liitokset havaitaan heti tiiviystarkastuk-
sessa havaittavan paineenalennuksen 
ansiosta ja ne voidaan puristaa jälkikä-
teen. Viega SC-Contur takaa tällöin 
100 % varmuuden – tiiviystarkastuksen 
jokaisella painealueella.. 

Luotettavaa, turvallista ja kätevää:  
Viega puristusteknologiaa pitkäikäisille putkijärjestelmille.
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Optimoitu joustavampi ja kätevämpi:
Uusi Viega Pressgun 6 Plus määrittelee 
kategoriat kokonaan uudelleen. Älyk-
käiden yksityiskohtaisten ratkaisujen 
ansiosta se on puristuskoneiden uusi 
mittapuu.

PRESSGUN 6 PLUS YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

 ■ Kooltaan 12 – 108 mm:n metallisille puristusliitosjärjestelmille, ⅜ – 2 tuuman  
Megapress-teräsputkiliittimille, 4 tuumaan asti Pressgun-puristintehostimella, 
12 – 63 mm:n muoviputkijärjestelmille

 ■ Bluetooth®: in kautta älykkäästi verkkoon liitettävissä, varkaussuoja ja  
puristustapa voidaan asettaa Viega Tool Services App -sovelluksen avulla

 ■ Puristusvoima 32 kN, puristusaika noin 4 s, paino noin 3,2 kg
 ■ Puristusleuan kannatin käännettävissä 360° 
 ■ Jopa 35 % enemmän puristuksia uuden akkuteknologian ja optimoitujen,  
tehokkaampien komponenttien (moottori, mekaniikka ja hydrauliikka) ansiosta

 ■ Optimoitu puristuskohdan valaistus kahdella LED-lampulla
 ■ Huoltoväli 40 000 puristusta/4 vuotta, automaattinen turvakatkaisu 42 000  
puristuksen jälkeen

 ■ Sisäänrakennetut ripustuskohdat olkahihnalle tai tasapainottimelle

Viega Pressgun 6 Plus

PURISTAMISEN UUDET MITTAPUUT 
JOKA SUHTEESSA
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UUTTA!

Kompakti muoto, optimoitu käsittely
Verrattuna Pressgun 5 -tuotteeseen 
Pressgun 6 Plus on kuusi senttimetriä 
lyhyempi ja noin 100 grammaa kevyempi. 
Eikä siinä vielä ole kaikki; ranteen ylä-
puolella olevan painopisteen ansiosta 
ergonomiaa on nyt optimoitu entistä 
enemmän. Tämä tekee työstä entistä 
helpompaa, ei pelkästään suuria kokoja 
puristettaessa.

INNOVAATIOT, JOTKA HELPOTTAVAT JOKAPÄIVÄISTÄ TYÖTÄ 

Älykäs Viega Tool Services  
-sovellus
Viega sovellus tarjoaa perustan Viega 
Pressgun 6 Plus:n interaktiiviselle oh-
jaukselle. Kun Pressgun 6 Plus on  
rekisteröity ja yhdistetty älypuhelimen 
Bluetooth®-yhteyden kautta Viega Tool 
Services App -sovellukseen, voit milloin 
tahansa lukea sen toimintatilan. Akun 
varaustasoa samoin kuin puristusten 
määrää voidaan tarkastella Viega sovel-
luksen avulla. 

Älykkäämpi on turvallisempi
Viega Pressgun 6 Plus -puristuskonees-
sa on nyt ensimmäistä kertaa luotettava 
varkaussuoja. Tämä mahdollistaa käyt-
törajoitusten joustavat asetukset, jotka 
johtavat automaattiseen päältäkatkai-
suun: esimerkiksi kun tietty mittarilu-
kema, päivämäärä tai kellonaika on 
saavutettu. Ja ennen kaikkea silloin – ja 
vielä erityisen tehokkaasti – kun Pressgun 
on paikantamisalueen ulkopuolella.

Sisältää Bluetooth®-tuen ja  
älykkään toiminnallisuuden
Uusi Pressgun 6 Plus sisältää tehok-
kaan lähetin-vastaanotin-yhdistelmän 
Bluetooth®-tekniikalla ja se voidaan  
yhdistää Viega Tool Services App  
-sovellusta käyttäen. Näin käyttötapa ja 
varkaussuoja voidaan asettaa sekä  
tietoja voidaan hakea. 

Tehokkaampi akkusukupolvi

Bluetooth®: ohjattavissa 
sovelluksen avulla

Ihanteellinen painopiste  
tasapainoiseen puristamiseen 
vain yhdellä kädellä

Informatiivinen LED-näyttö

Lisätietoja löytyy kohdasta: 
viega.fi/Pressgun6Plus

Kaksinkertaiset LED-valot 
puristuskohdan täydelliseen 
valaisemiseen

Ripustuskohdat olkahihnalle 
tai tasapainottimelle

Loputtomasti käännettävissä 
oleva puristusleuan kannatin

Uutta: Pressgun 6 Plus -tuotteen  
interaktiivinen säätö ja hallinta Viega  
Tool Services App -sovellusta käyttäen.
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XL-liittimien yksikätinen puristaminen: Pressgun 6 Plus tekee sen mahdolliseksi.

Kierrä ongelmat nopeasti eri  
käyttötapojen ansiosta
Jokainen työmaa on erilainen. Olosuh-
teista riippuen tarvitaan Pressgun-tuot-
teen erilaisia käyttötapoja. Nämä voidaan 
asettaa kätevästi Viega Tool Services App 
-sovelluksen kautta. Pressgun 6 Plus 
-tuotteen Viega AutoCycle on esisää-
detty jo tehtaalla, mikä puristaa liittimet 
turvallisesti yhdessä vaiheessa. 

Viega Pressgun 6 Plus

PURISTAMINEN EI OLE KOSKAAN 
OLLUT NÄIN MUKAVAA

Puristaminen kolmessa vaiheessa:
Viega SmartCycle.

Uutta: Viega SmartCycle
Tässä käyttötavassa Pressgun pysäyt-
tää aloitetun puristuksen (1) automaatti-
sesti (2), ennen kuin se kehittää voimaa 
varsinaiseen puristamiseen. Tämä  
mahdollistaa liittimen ja työkappaleen 
tarkistuksen. Sen jälkeen puristus suo-
ritetaan loppuun painamalla painiketta 
uudelleen (3).

(1) (2) (3)
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360° kään-
nettävissä

Valaisevat luotettavasti työalueen: Pressgun 6 Plus - kaksinkertaiset LED-valaisimet.

Uusissa 2,5 Ah:n ja 5,0 Ah:n akuissa on  
lataustason näyttö, joka voidaan aktivoida 
napin painalluksella.

Pitkäaikainen kesto, laturi 12 V
Uudet akut paremmalla akkukennotek-
niikallaan mahdollistavat saman kokoi-
sina 25 % suuremman kapasiteetin. 
Uudet 18 V:n akut ja laturi ovat täysin 
yhteensopivia tähänastisen 18 V:n ak-
kujärjestelmän kanssa. Laturi mahdol-
listaa myös 12 V:n syöttöjännitteen  
nopeaan lataamiseen ajoneuvon pisto-
rasiasta.

Uusi LED-näyttö näyttää erilaiset  
toimintatilat, akun varaustason sekä  
Bluetooth®-yhteyden.

Harjaton moottori, 40 000 puristusta 
Korkein laatu ja alhaiset huoltokustan-
nukset: uuden harjattoman moottorin 
ansiosta luotettavuutta ja tehokkuutta 
on lisätty entisestään. Pressgun 6 Plus 
-tuotteen huoltoväli on 40 000 puristuk-
sen tai neljän vuoden välein, aina en-
simmäiseksi toteutuvan vaihtoehdon 
mukaan. LED-näyttö sekä Viega Tool 
Services App -sovellus ilmoittavat tar-
vittavasta huollosta – 42 000 puristuk-
sen jälkeen suoritetaan automaattinen 
turvakatkaisu.

Puristusleuan kannatin, joka on käännettä-
vissä vapaasti kaikkiin suuntiin, helpottaa 
työtä ahtaissa paikoissa.

Vapaasti käännettävissä oleva  
puristusleuan kannatin,  
kaksinkertaiset LED-valaisimet
Uuden Pressgun 6 Plus -tuotteen koh-
dalla on kyse maksimaalisesta helppo-
käyttöisyydestä – myös 360° käännet-
tävissä oleva puristusleuan kannatin. 
Tällä tavoin puristusliitokset putkikui-
luissa ja muissa ahtaissa paikoissa ovat 
vielä helpommin saavutettavissa ja pu-
ristettavissa. LED-valaisimet on sijoitettu 
siten, että ainakin yksi valaisee liitintä.
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Uusi Viega Pressgun Picco 6 Plus va-
kuuttaa kaikilta osin: erinomaisella  
kätevyydellään yhdistettynä korkeaan  
laatuun.

Viega Pressgun Picco 6 Plus

ÄLYKÄS JA KOMPAKTI:  
ÄLYKKÄÄMPI PURISTUS

PRESSGUN PICCO 6 PLUS YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

 ■ 12 – 35 mm:n metallisille puristusliitosjärjestelmiin, ⅜ – ¾ tuuman  
Megapress-teräsputkiliittimiin ja 12 – 40 mm:n muoviputkijärjestelmiin

 ■ Bluetooth®:in kautta älykkäästi yhdistettävissä
 ■ Joustava käyttö ja varkaussuoja Viega Tool Services App -sovelluksen kautta
 ■ Puristusvoima 24  kN, puristusaika alle 4 s, paino noin 1,6  kg
 ■ Kompakti inline-rakenne
 ■ Uusi 12 V:n akkujärjestelmä paremmalla kestolla
 ■ Huoltoväli 40 000 puristusta/4 vuotta, automaattinen turvakatkaisu  
42 000 puristuksen jälkeen

 ■ Yksikätinen käyttö
 ■ Sisäänrakennettu ripustuskohta olkahihnalle tai tasapainottimelle
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EDUT, JOTKA OVAT ILMEISIÄ

UUTTA!

Älykkäämpi puristus
Uusi Pressgun Picco 6 Plus on kehitetty 
kauttaaltaan uudelleen, uudistettu ja 
mukautettu rakennustyömaan tarpeisiin. 
Tuloksena on Pressgun, joka yhdistää 
hämmästyttävän kätevyyden ja erin-
omaisen suorituskyvyn ja mukautuu 
aina käyttäjiinsä. Tämä on mahdollista 
lukuisien älykkäiden yksityiskohtaisten 
ratkaisujen ansiosta, joista et halua 
enää luopua.

Älykäs puristuskone  
Bluetooth®-teknologialla
Uuteen Pressgun Picco 6 Plus -tuottee-
seen integroitu tehokas lähetin/vastaan-
otin-yhdistelmä Bluetooth®-tekniikalla 
mahdollistaa yhdistämisen Viega Tool 
Services App -sovelluksen avulla. Kun 
se on kerran rekisteröity ja lisäksi liitetty 
älypuhelimen kautta, Pressgun Picco 6 
Plus mahdollistaa esimerkiksi akun  
varaustason tai seuraavan huoltovälin 
lukemisen.

Älykkäämpi on turvallisempi
Viega Pressgun Picco 6 Plus -tuotteessa 
on nyt ensimmäisen kerran luotettava 
varkaussuoja. Se voidaan lukita ja avata 
manuaalisesti Viega Tool Services App 
-sovelluksen kautta, joten sitä ei voida 
käyttää luvattomasti.

Yhdistettävissä Bluetooth®: in ja 
ohjattavissa sovelluksen avulla

Ergonominen inline-rakenne toimii 
käsivarren luonnollisena jatkeena

180° käännettävissä oleva  
puristusleuan kannatin lisää  
joustavuutta

12 V:n akkujärjestelmä, 
yhteensopiva tavallisten  
akkujen ja laturien kanssa

Ripustuskohta olkahihnalle  
tai tasapainottimelle

LED-näyttö antaa tietoa akun  
varaustilasta ja osoittaa tarpeellisen 
huollon

Älykäs Viega Tool Services App -sovellus 
Pressgun Picco 6 Plus:n interaktiivisen  
säädön ja hallinnan perustana. 

Lisätietoja löytyy kohdasta: 
viega.fi/PressgunPicco6Plus
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Viega Pressgun Picco 6 Plus on parhaimmillaan ahtaissa kuiluissa

Vältä ongelmat eri käyttötavoilla 
Jokainen työmaa on erilainen. Ja olo-
suhteista riippuen tarvitaan Pressgun- 
puristuskoneen erilaisia käyttötapoja. 
Ne voidaan asettaa kätevästi Viega  
Tool Services App -sovelluksen kautta.  
Tehtaalla esisäädetty Viega AutoCycle 
Pressgun Picco 6 Plus:lle puristaa lii-
tokset turvallisesti yhdessä vaiheessa.

Viega Pressgun Picco 6 Plus

MAKSIMAALINEN JOUSTAVUUS  
MINIMAALISESSA TILASSA

Uutta: Viega SmartCycle
Tässä käyttötavassa aloitettu puristus 
(1) voidaan pysäyttää manuaalisesti en-
nen kuin voima varsinaiseen puristuk-
seen kehittyy (2). Näin liitin ja työkappale 
voidaan tarkistaa. Sitten puristus suori-
tetaan loppuun painamalla painiketta 
uudelleen (3).

Puristaminen kolmessa vaiheessa:
Viega SmartCycle.

(1) (2) (3)
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180°
käännettä-
vissä

Pidempi akun varaus uudella  
akkujärjestelmällä
Pressgun Picco 6 Plus -puristuskoneen 
kohdalla käyttäjät voivat luottaa uuden 
akkujärjestelmän parempaan kestoon. 
Uudet 12 V:n akut sijaitsevat suojattuna 
puristuskoneen kotelossa, ovat kevy-
empiä kuin koskaan ja toimivat koneen 
jalustana – käyttäjäystävällisempää ei voi 
enää olla. Yhteensopivuus tavanomais-
ten akkujen kanssa on lisäetu.

Taloudellinen palvelu, lisääntynyt 
kestävyys
Myös Pressgun Picco 6 Plus -puristus-
koneen uusi käyttövoimakonsepti on  
vakuuttava. Mahdollistaa parannetun 
laatunsa ansiosta pidemmät huoltovälit: 
vasta 40 000 puristuksen tai 4 vuoden 
käytön jälkeen on huolto tarpeen, aina 
sen mukaan, kumpi vaihtoehto on ensin 
ajankohtainen. Automaattinen turvakat-
kaisu tapahtuu 42 000 puristuksen jäl-
keen.

Ergonomisempi ja nopeampi  
puristaminen
Uusi inline-rakenne tekee sen mahdolli-
seksi: vielä kapeampi ja kompaktimpi 
muoto yhdessä 180° käännettävissä 
olevan puristusleuan kannattimen kans-
sa mahdollistaa maksimaalisen jousta-
vuuden. Näin pääset helposti kaikkiin 
paikkoihin, koska kätevä ja 0,7 kg ke-  
vyempi Pressgun toimii käsivarren luon-
nollisena jatkeena. Ergonomisempi yh-
den käden käyttö on tuskin toteutetta-
vissa. 

180° käännettävissä oleva puristusleuan 
kannatin helpottaa työskentelyä ahtaissa 
paikoissa.

Uusi LED-näyttö näyttää akun varaustason 
ja Bluetooth®-yhteyden.

Uudet kestävät 12 V:n akut 3 ja 6 Ah  
kapasiteetilla.

Pressgun Picco 6 Plus vakuuttaa, kun tilaa on vähän: sallii  
puristamisen yhdellä kädellä.

Mahdollistaa inline-rakenteensa ansiosta 
myös työskentelyn maan pinnan suuntai-
sesti: Pressgun Picco 6 Plus.
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EDUT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

 ■ Innovatiivinen voimanvahvistin Megapress XL:lle integroidulla välileualla,  
mitat 2�, 3 ja 4 tuumaa

 ■ Optimaalisesti mitoitettu puristusvoima takaa korkeamman varmuustason
 ■ Vain 9 kg:n paino ja kätevä kantohihna huolehtivat hyvästä ergonomiasta  
sekä helposta käsittelystä

 ■ Käytettävissä myös tyypin 2 Viega puristuskoneille Pressgun 5:een asti  
(ei yhteensopiva PT3-AH, Pressgun 6, Pressgun 6 B ja Picco-Pressguns- 
tuotteiden kanssa)

 ■ Välileuan erityiset pallopäät estävät sekoittamisen muihin Viega  
puristusrenkaisiin

 ■ Pitkät huoltovälit Viega:lle tyypillisen luotettavuuden ansiosta
 ■ Saatavilla Pressgun-puristustehostin ja 2�:n tuuman puristusrengas  
kätevässä kotelossa sekä kotelo 3 ja 4 tuuman puristusrenkailla

Viega Pressgun-puristustehostin

UUSI VOIMAN  
MITTA

Innovatiivinen Viega Pressgun -puristus-
tehostin kehittää energiaa paksuseinä-
mäisten putkien liitosten puristamiseen 
sekunteissa. Tämä tehonvahvistin kiin-
nitetään Viega Pressgun 6 Plus -puris-
tuskoneeseen ja integroidun välileuan 
avulla voidaan käyttää Megapress XL- 
puristusrenkaita. Erityisesti Megapress XL- 
puristusrenkaiden avulla tapahtuvaan 
puristukseen kehitettyjen pallopäiden 
ansiosta voidaan taata täydellinen pu-
ristus kahdella Pressgun 6 Plus:n puris-
tusvaiheella. 
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2

EDUT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

 ■ Sujuviin jälkiasennettaviin liitäntöihin paksuseinämäisissä teräsputkissa,  
joiden paksuus on 1� – 6 tuumaa

 ■ Helppo asennus, joka säästää jopa 80 % aikaa
 ■ Teollisuusimureiden kiinnitys poraohjaimeen, jotta porauksessa syntyvät 
lastut voidaan poistaa suoraan imemällä

 ■ Työkalusarja, joka koostuu pitolaitteesta, mukaan lukien porauskarasta,  
pistoliitintyökalusta sekä kohdistusavustimista kaikille putken halkaisijoille

 ■ Yhteensopiva kaikkien Viega puristuskoneiden (paitsi Picco) ja Viega  
työkalukotelojärjestelmän kanssa

 ■ Nopea ja varma työskentely – ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen

Viega Megapress-puristusliitos

PISTOLIITOS VAIN  
KAHDESSA MINUUTISSA

Onko sinun tehtävä jälkikäteen liitäntöjä 
olemassa olevaan teräsputkiasennuk-
seen? Se ei ole ongelma Megapress- 
pistoliittimen, tavanomaisen porakoneen 
sekä Viega puristuskoneen avulla (paitsi 
Picco).

1.  Tarkka asento: esiporauksen jälkeen 
pistoliitin kiinnitetään Viega kohdisti-
navustimen avulla ja puristetaan  
pistoliitintyökalulla.

2.  Täsmällinen kohdistus: jo hetken 
kuluttua liitäntä on käytettävissä.
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Viega järjestelmäsalkku

YHTÄ JOUSTAVA JA KESTÄVÄ KUIN 
UUDET VIEGA PURISTUSKONEET

VIEGA JÄRJESTELMÄSALKUT YHDELLÄ KATSAUKSELLA

 ■ Yhteensopiva tavanomaisten salkku- ja avoneuvojärjestelmien kanssa (Sortimo)
 ■ Yksittäiset salkut voidaan yhdistää toisiinsa (mukaan lukien vaunuvaihtoehto)
 ■ Yhdenmukaiset salkkurungot kahdessa koossa yksittäisillä sisämuoteilla  
maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa

 ■ Pienempi ja kätevämpi puristuskoneiden sekä puristusleukojen ja -renkaiden 
ansiosta

 ■ Erittäin kestävä, roiskevesisuojattu versio 
 ■ Kantavuus salkkua kohti: 25 kg

Lisää tietoja löytyy kohdasta: 
viega.fi/Järjstelmälaukut

Uudet Viega järjestelmäsalkut helpottavat 
joustavuudellaan, järjestyksellisyydellään 
ja mukautuvuudellaan jokapäiväistä työs-
kentelyä. Saatavana esiasennetuille 
sarjoille tai yksilöllisesti varustettavina, 
ne edustavat jokaiselle yritykselle järke-
vää pitkän aikavälin investointia.
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Ergonomiset ratkaisut mahdollistavat  
Pressgun -puristuskoneen ja puristusleu-
kojen erillisen kuljetuksen. 

Mukautuva: yhteensopivuus yleisesti käytettyjen ajoneuvovarusteiden kanssa ja joustava 
pinottavuus varmistaa yleisen käytettävyyden.

Yhteensopiva tavanomaisten  
järjestelmien kanssa
Uudet Viega Pressgun -puristuskonei-
denn ja puristusleukojen salkut ovat täy-
dellisesti yhteensopivia tavanomaisten 
työkalusalkkujärjestelmien kanssa. Kaikki 
uudet järjestelmäsalkut voidaan yhdistää 
tavanomaiseen ajoneuvojärjestelmään, ja 
niiden mitat vastaavat laajalti käytettyjen 
toimittajien työkalusalkkujen mittoja.

Luo tiiviit liitokset jokaisen  
työkalun avulla
Koska Viega järjestelmäsalkut voidaan 
yhdistää ja irrottaa hetkessä, tarvittava 
työkalusarja voidaan koota nopeasti. 
Myös suurempia komponentteja voidaan 
valita: yhdessä kuljetettuina uudet Viega- 
salkut voivat kuljettaa jopa 40 kg. 

Yhtä vankka kuin varmakin  
tulevaisuudessa
Jokainen Viega työkalusalkku on kehitet-
ty rakennustyömaan raskasta arkea var-
ten. Kansi on kuormitettavissa 100 kg:aan 
asti, koteloiden roiskevesisuojattu versio 
pitää arvokkaat työkalut toimintakun-
nossa. Jos työkalukantaa muutetaan, 
uudet työkaluosat varmistavat Viega- 
järjestelmäsalkun saumattoman ja  
pitkäaikaisesti jatkuvan käytön. 

Helppo käyttää jokaisella  
rakennustyömaalla
Yhteensopivuuden lisäksi myös käytän-
nöllisyys vakuuttaa. Ergonomisesti 
muotoillut kahvat ja ylimääräiset sivut-
taiset syvennykset takaavat mukavan 
käsittelyn. Lisäksi noin 30 % leveämpi 
kotelo mahdollistaa yksittäisten sisämuot-
tien ansiosta suurempien komponenttien 
– esim. Pressgun-puristustehostimen – 
säilyttämisen.

Viega järjestelmäsalkku  |  17



Viega välileualla voidaan puristaa kätevästi  
jopa vaikeasti saavutettavia liitäntöjä.

Viega Pressgun ja tarvikkeet

RÄÄTÄLÖIDYT KOMPONENTIT  
KAIKILLE PRESSGUN-TUOTTEILLE 
JA KAIKKIIN TILANTEISIIN
Viega tarjoaa ihanteellisen komponentin jokaiseen sovellukseen riippumatta siitä, onko kyse sopivasta Pressgun-tuotteesta 
vai sopivista tarvikkeista. Puristusrenkaat niveltoiminnolla, Pressgun-puristustehostin, puristuskone ja kaikille järjestelmille 
tarkoitetut puristusleuat erottuvat laatunsa, suorituskykynsä ja käytännöllisyytensä ansiosta. Näin voidaan koota ihanteellinen 
Viega puristustyökalujärjestelmä.
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KAIKKI MAHDOLLISUUDET  
MENESTYKSEKKÄÄSEEN  
TYÖSKENTELYYN
Tällä sivulla esitetyt esimerkit puristinleukasarjoista tarjoavat käsityksen Viega puristusjärjeselmän monipuolisista ratkaisuista. 
Ihan sama, mitkä tehtävät on suoritettava, ne voidaan tehdä Viega kylmäpuristustekniikalla.

Puristusleukasarja PT2 metallisille puristus-
liitosjärjestelmille (15/22/28), malli 2202.30

Puristusliitäntätyökalusarja, malli 4278.5

Puristusrengassarja PT2 metallisille puris-
tusliitosjärjestelmille (76,1), malli 2202.50 

Pressgun 6 Plus, malli 2295.3

Puristusleukasarja Megapress (½ –1),  
malli 2202.31

Puristusrengassarja metallisille puristuslii-
tosjärjestelmille (12–35), malli 2202.40

Puristusleukasarja PT2 Smartpress 
(16/20/25), malli 2202.34

Pressgun-puristustehostin, malli 4296.2XL Puristusleukasarja PT2 metallisille puris-
tusliitosjärjestelmille (42/54), malli 2299.91
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Valtuutetut Viega kumppanit  
Suomessa:

Sähköhuolto Tissari Oy
Poijutie 3
70460 Kuopio

Puhelin +358 44 3038400

osmo.tissari@sht.fi / info@sht.fi

Oikeudellisia huomautuksia

Bluetooth®-sanamerkki ja vastaavat logot 
ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekiste-
röityjä tavaramerkkejä, joiden käyttöön 
Viega Deutschland GmbH & Co. KG 
-yhtiöllä sekä Viega GmbH:lla on lisenssi. 
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat 
kulloisenkin omistajansa omaisuutta.

App Store® on Apple Inc. -yhtiön tava-
ramerkki ja Google Play sekä Google 
Play -logo ovat Google LLC -yhtiön  
tavaramerkkejä.
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Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Saksa

Puhelin +49 (0) 2722 61-1297

viega.com

 
Viega A/S Suomi
Teknobulevardi 3-5 
01530 Vantaa 
Suomi

Puhelin +358 (0) 19 231950

info@viega.fi 
viega.fi

Viega A/S
Banevænget 
3460 Birkerød 
Tanska

Puhelin +45 (0) 4594-2950

info@viega.dk  
viega.dk


