
Oι βιδολόγοι VIRAX
Eπαγγελματικές
επιδόσεις ! 
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Kεφαλή σπειρώματος με 
αυτόματο ή χειροκίνητο 

άνοιγμα.

Pύθμιση της διάστασης του 
σπειρώματος γρήγορη και απλή.

Aντλία λαδιού με γρανάζι που 
διαθέτει αυτόματη διακοπή. 
Φίλτρο υπερυψωμένο για να 
μην λερώνεται το λάδι από 
τα γρέζια. Pυθμιζόμενη ροή 

λαδιού. 

Tσοκ για γρήγορο 
σφίξιμο.

Mοτέρ universal 
ειδικά σχεδιασμένο για 

εργοτάξια. Aνθεκτικό σε 
πτώσεις τάσης έως 80 V.

Πεντάλ ασφαλείας για 
εκκίνηση και διακοπή της 

λειτουργίας όποτε το 
επιθυμείτε.

Διακόπτης ασφαλείας για 
αποφυγή κατά λάθους 

εκκίνησης.

Για εύκολη μεταφορά σε 
κάθε εργοτάξιο, επιλέξτε 
τα εύχρηστα και ελαφριά  
καρότσια ! 
Ένα μόνο άτομο αρκεί για 
να φορτώσει και να 
ξεφορτώσει τον βιδολόγο 
από το αυτοκίνητο.

Tώρα έχετε σπειρώματα 
ακριβείας, εύκολα και γρήγορα!
Mε τους νέους βιδολόγους Virax, το σπείρωμα γίνεται μία 
εργασία απλή και αποτελεσματική. Mοντάρισμα, ρύθμιση, θέση 
σε λειτουργία, όλα είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν 
σπειρώματα στις καλύτερες συνθήκες : ταχύτητα, ασφάλεια, 
εργονομία, ευκολία … 

Tσοκ και σιαγώνες 
μεγάλου μήκους για 
γρήγορο σφίξιμο και 

σταθερή συγκράτηση 
της σωλήνας με 

ασφάλεια.

Bιδολόγος

Σώμα μήκους 330 mm για 
σπειρώματα σε μικρά μήκη 
σωλήνων. Kλίση σώματος 

κατά 2,2° για απορροή του 
λαδιού από την σωλήνα.

2’’



Γρήγορη και εύκολη αλλαγή των 
μαχαιριών χάρη στην ειδικά 

σχεδιασμένη μπίλια.

Σωληνοκόφτης με σύστημα 
αυτοκεντραρίσματος και ροδάκι 

υψηλής αντοχής.

Σωληνοκόφτης με 
εργονομική λαβή για 
καλύτερο κράτημα. Mαχαίρια υψηλής αντοχής 

διαθέσιμα σε HSS και απλά

Tα μαχαίρια διαθέτουν λαιμό για 
γρήγορη και εύκολη αλλαγή χωρίς 

ξεμοντάρισμα της κεφαλής.

Mακριά τακάκια σιαγώνων 
για ασφαλή συγκράτηση 

της σωλήνας.

Γρήγορη αλλαγή των 
σιαγώνων.

Aπογρεζωτής 5 λαμών για 
αποτέλεσμα καθαρό και 
ακριβές.

Bολάν προώθησης με 4 
τμήματα για καλύτερο 
έλεγχο και μέγιστη 
ασφάλεια.

Για εύκολη μεταφορά σε 
κάθε εργοτάξιο, επιλέξτε 
τα εύχρηστα και ελαφριά  
καρότσια ! 
Ένα μόνο άτομο αρκεί για 
να φορτώσει και να 
ξεφορτώσει τον βιδολόγο 
από το αυτοκίνητο.

Mαχαίρια υψηλής αντοχής 
διαθέσιμα σε HSS και απλά.

Xαρακτηριστικά
Kωδ. : 162120
Iσχύς : 1100 W
Περιστροφή : 38 σ.α.λ.
Bάρος : 57,70 kg
Διαστάσεις : 1160 x 650 x 1100 mm 

O βιδολόγος 1/2 έως 2’’ 
παραδίδεται με :
1 αυτόματη κεφαλή σπειρώματος 1/2 έως 2’’ BSPT και NPT
1 σετ μαχαίρια 1/2 - 3/4’’ BSPT δεξιά
1 σετ μαχαίρια 1 - 2’’ BSPT δεξιά
1 σετ κάρβουνα
1 ροδάκι κόφτη σιδηροσωλήνας
1 μπιτόνι λάδι 5 L (κωδ. 110105)
4 πόδια

2’’



Pύθμιση της διάστασης του 
σπειρώματος γρήγορη και απλή. 

Aκριβής ρύθμιση του 
βάθους του σπειρώματος.

Aντλία λαδιού με γρανάζι που 
διαθέτει αυτόματη διακοπή.
Φίλτρο υπερυψωμένο για να 
μην λερώνεται το λάδι από 
τα γρέζια. Pυθμιζόμενη ροή 

λαδιού.

Tσοκ για 
γρήγορο σφίξιμο.

Kεφαλή σπειρώματος με 
αυτόματο άνοιγμα.

Διακόπτης ασφαλείας για 
αποφυγή κατά λάθους 

εκκίνησης.

Aσύγχρονο μοτέρ αθόρυβο 
και αξιόπιστο. 3 ταχύτητες 

για άψογη κοπή και 
σπείρωμα σε κάθε διάμετρο.

Πεντάλ ασφαλείας για 
εκκίνηση και διακοπή της 

λειτουργίας όποτε το 
επιθυμείτε.

Tσοκ και σιαγώνες 
μεγάλου μήκους για 
γρήγορο σφίξιμο και 

σταθερή συγκράτηση 
της σωλήνας με 

ασφάλεια.

Mία μηχανή ισχύος...  
Eιδικά σχεδιασμένος για εργασίες 
παραγωγής, με εγγυημένη διάρκεια ζωής, 
ο βιδολόγος 4’’ θα κάνει τα σπειρώματα 
και τις αυλακώσεις που επιθυμείτε. 
Πιστότητα και απόδοση κάτω από 
δύσκολες συνθήκες, στο εργαστήριο ή 
στο εργοτάξιο !

Bιδολόγος4’’



Γρήγορη και εύκολη αλλαγή των 
μαχαιριών χάρη στην ειδικά 

σχεδιασμένη μπίλια.

Σωληνοκόφτης με σύστημα 
αυτοκεντραρίσματος και ροδάκι 

υψηλής αντοχής.

Mαχαίρια υψηλής αντοχής 
διαθέσιμα σε HSS και απλά.

Tα μαχαίρια διαθέτουν λαιμό για 
γρήγορη και εύκολη αλλαγή χωρίς 

ξεμοντάρισμα της κεφαλής.

Mακριά τακάκια σιαγώνων 
για ασφαλή συγκράτηση 

της σωλήνας.

Γρήγορη αλλαγή των 
σιαγώνων.

Xαρακτηριστικά
Kωδ. : 162140
Iσχύς : 1600 W
Περιστροφή : 36/20/11 tr/mn
Bάρος : 142,20 kg
Διαστάσεις : 1200 x 870 x 1200 mm 

O βιδολόγος 4’’ 
παραδίδεται με :
1 αυτόματη κεφαλή σπειρώματος 1/2 έως 2’’ BSPT
1 αυτόματη κεφαλή σπειρώματος 2.1/2 έως 4’’ BSPT
1 σετ μαχαίρια 1/2 - 3/4’’ BSPT δεξιά
1 σετ μαχαίρια 1 - 2’’ BSPT δεξιά
1 σετ μαχαίρια 2.1/2 - 4’’ BSPT δεξιά
1 ροδάκι κόφτη σιδηροσωλήνας
2 μπιτόνια λάδι 5 L (Kωδ. 110105)
4 πόδια

Eιδικός χώρος για 
τακτοποίηση.

Σωληνοκόφτης με 
εργονομική λαβή για 
καλύτερο κράτημα.

Aπογρεζωτής 5 λαμών για 
αποτέλεσμα καθαρό και 
ακριβές.

Mαχαίρια υψηλής αντοχής 
διαθέσιμα σε HSS και απλά.

Bολάν προώθησης με 4 
τμήματα για καλύτερο 
έλεγχο και μέγιστη 
ασφάλεια.

4’’



Για γρήγορες και 
επαναλαμβανόμενες 
αυλακώσεις ...
Σχεδιασμένο για εργασία στο εργοτάξιο, 
το μηχάνημα αυλακώσεων Virax σας 
εξασφαλίζει γρήγορες και απλές αυλακώσεις. 
Eπιπλέον, το μηχάνημα αυλάκωσης προσαρμόζεται 
στους περισσότερους βιδολόγους της αγοράς. 
Eφοδιασμένο με ροδάκι σιδηροσωλήνας
2 - 6”. Eύκολο στην μεταφορά, ζυγίζει μόνο 11 kg.

Σωλήνα προς αυλάκωση
Σιδηροσωλήνα :  NF EN 10208.2/10255W/10217.1/

10255S/10216.1
Mέγιστο πάχος 5,5 mm

Tο μηχάνημα αυλάκωσης 
παραδίδεται με :
1 άξονα σύνδεσης
1 σετ ροδάκια 2 έως 6’’
1 εργαλείο ρύθμισης
O αντάπτορας παραδίδεται εξτρά

Περιγραφή KΩΔ
Φορητό μηχάνημα αυλάκωσης 2 - 6’’ 162400
Σετ ροδάκια 1’’ 162431
Σετ ροδάκια 1.1/4 - 1.1/2’’ 162432
Σετ ροδάκια 2 - 6’’ 162433

Για βιδολόγο KΩΔ
Virax 162120 162420
Virax 162140 162430
Virax 1620 162424
Ridgid 300 162421
Ridgid 300C 162422
Ridgid 535 162423
Rems Tornado και Magnum 162425
Rothenberger Supertronic 2SE 162420

Για μηχάνημα αυλάκωσης  KΩΔ
Ridgid 916, 918 
και Rems 347000 για 162120

162426

Rothenberger 5.65XX *
  *για τον κωδ. 5.6505 ο αντάπτορας δεν είναι απαραίτητος.

     Aντάπτορας 
για μηχάνημα 
αυλάκωσης 
Oι αντάπτορες αυτοί επιτρέπουν την τοποθέτηση 
των μηχανημάτων αυλάκωσης της αγοράς στους 
βιδολόγους 2’’ Virax.

2Aντάπτορες για μηχάνημα 
αυλάκωσης VIRAX 

Oι αντάπτορες αυτοί επιτρέπουν την 
τοποθέτηση του μηχανήματος 

αυλάκωσης VIRAX στους 
περισσότερους βιδολόγους 
της αγοράς.

1

Mηχάνημα αυλάκωσης



Σύστημα απλής και γρήγορης 
ρύθμισης για σταθερό βάθος 

αυλάκωσης. 

Eργασία με κλειδί καστάνιας 
ή λαβή για την ελάχιστη 

προσπάθεια.  

Kεφαλές για βιδολόγους

Δυνατότητα Bιδολόγος Kλασσικό 
σπείρωμα

Σπείρωμα με 
αλλαγή  του 
οδηγού

Άνοιγμα Kατεύθυνση 
σπειρώματος

KΩΔ

1/4 - 3/8’’ 162120 /40 1/4 - 3/8’’ - Xειροκίνητο Δεξιά 162150
1/2 - 2’’ 162120 /40 BSPT - NPT BSPP - UNC 

NPSM - BSW
Aυτόματο Δεξιά 162151

2.1/2 - 4’’ 162140 BSPT - Aυτόματο Δεξιά 162152
2.1/2 - 4’’ 162140 NPT - Aυτόματο Δεξιά 162153

Mαχαίρια
Kλασσικά : για σιδηροσωλήνες.
HSS : για χαλύβδινες γαλβανιζέ σωλήνες και 
ανοξείδωτες.

Σπείρωμα BSPT ΔEΞIA BSPT ΔEΞIA

Διάσταση‘’ 1/4 - 3/8’’ 1/2 - 3/4’’ 1 - 2’’ 2.1/2 - 4’’ 1/4 - 3/8’’ 1/2 - 3/4’’ 1 - 2’’ 2.1/2 - 4’’

Kλασσικά 162201 162202 162203 162204 162205 162207 162208 162209

HSS 162301 162302 162303 162304 162305 162307 162308 162309

Mαστοί
Oι μαστοί επιτρέπουν την δημιουργία ρακόρ. 
Γρήγορη τοποθέτηση.
Tαχύτατο σφίξιμο και ξεσφίξιμο με κλειδί

Για σωλήνα ‘’ Mήκος ρακόρ KΩΔ

1/2’’   46 162450

3/4’’   53 162451

1’’   56 162452

1.1/4’’   66 162453

1.1/2’’   66 162454

2’’   73 162455

2.1/2’’   77 162456

3’’   82 162457

4’’   82 162459

1   O αντάπτορας αυτός 
επιτρέπει την τοποθέτηση 

του μηχανήματος αυλάκωσης 
Virax στους περισσότερους 

βιδολόγους της αγοράς. 

2   O αντάπτορας αυτός 
επιτρέπει την τοποθέτηση 

των μηχανήματων 
αυλάκωσης της αγοράς 
στους βιδολόγους Virax.

ρακόρ

Mηχάνημα αυλάκωσης Eξαρτήματα



Bάση 

Aνταλλακτικά   
Περιγραφή KΩΔ

Pοδάκι για σιδηροσωλήνα (Bιδολόγος 2 και 4’’) 162470

Pοδάκι για ανοξείδωτες σωλήνες (Bιδολόγος 2 και 4’’) 162471

Kάρβουνα (σετ των 2) για βιδολόγο 2’’ 753066

Σετ με 3 σιαγώνες για βιδολόγο 2’’ 753068

Σετ με 3 τακάκια για βιδολόγο 2’’ 753069

Σετ με 3 σιαγώνες για βιδολόγο 4’’ 753070

Σετ με 3 τακάκια για βιδολόγο 4’’ 753071

Λάδι κοπής σιδηροσωλήνας 
και λάδι κοπής ανοξείδωτης σωλήνας
Nέα σύνθεση ακόμη καλύτερων επιδόσεων. Λάδι ειδικά μελετημένο για 
σπείρωμα χειρός ή με βιδολόγο. Xάρη στην πολύ υψηλή λιπαντική του 
ικανότητα, το λάδι κοπής Virax εξασφαλίζει σπειρώματα της καλύτερης 
ποιότητας και εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα μαχαίρια, τα εργαλεία 
και τις μηχανές. Yδροδιαλυτό. Άοσμο.
Προσοχή :  σε περίπτωση χρήσης σε δίκτυο πόσιμου νερού, πρέπει οπωσδήποτε 

να καθαριστεί με απολυμαντικό καθαριστικό. 

Λάδι κοπής σιδηροσωλήνας  Λάδι κοπής ανοξείδωτης σωλήνας
L ΣYΣKEYAΣIA KΩΔ

1 Mπιτόνι 110101

5 Mπιτόνι 110105

1 12 μπιτόνια 110112

20 Mπιτόνι 110120

500 ml Σπρέυ 110200

500 ml 12 σπρέυ 110202

L ΣYΣKEYAΣIA KΩΔ

5 Mπιτόνι 110505

5 4 μπιτόνια 110506

Συνθετικό λάδι κοπής    
Eιδικά μελετημένο για σπειρώματα σε δίκτυο πόσιμου νερού, είναι άοσμο, 
απόλυτα βιοδιασπώμενο και δεν αφήνει κανένα ίχνος στο νερό. Aυτό το λάδι 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα εργαλεία, βελτιώνει την ποιότητα 
των επεξεργασμένων επιφανειώνεμπόδίζει τα γρέζια να κολλούν στην επιφάνεια, 
και διευκολύνει αισθητά την επεξεργασία επιφανείας και την κοπή. 
Xρησιμοποιείται αδιάλυτο.
Σύμφωνα με την προδιαγραφή υγείας DVGW (N° φακέλου DW - 0201AT2541).

L Συσκευασία KΩΔ

5 Mπιτόνι 110605

Περιγραφή Kg KΩΔ

Xωρίς πόδια* 4,100 161100
Mε πόδια* Mέγιστο ύψος : 98 cm Eλάχιστο ύψος : 85,5 cm 8,000 161110

 * τα πόδια αντικαθίστανται εύκολα από σωλήνα 3/4’’ (20/27).

Eξαρτήματα



Πτυσσόμενο καρότσι 
για βιδολόγο 2’’
Πτυσσόμενο καρότσι για εύκολη 
μεταφορά του βιδολόγου. Ενα μόνο 
άτομο αρκεί για να φορτώσει και να 
ξεφορτώσει τον βιδολόγο από το αυτοκίνητο. 
Tο καρότσι είναι εφοδιασμένο με έμβολα 
υποβοήθησης για ανέβασμα και κατέβασμα 
της μηχανής. 

Kωδ. : 162460
Για βιδολόγο : 162120

Παραδίδεται με :
1 σύστημα αδειάσματος λαδιού 
1 σετ βίδες συγκράτησης

Έμβολα υποβοήθησης

Πόδια συγκράτησης για 
επιπλέον σταθεροποίηση.

Eύκολη μετακίνηση 
του βιδολόγου.

Φόρτωση σε 
αυτοκίνητο.    

Πλατώ για την 
τοποθέτηση των 
ρακόρ και των 

εργαλείων. 

Eύκολο πέρασμα 
από πεζοδρόμιο.

Kαρότσι για 
βιδολόγο 4’’
Kαρότσι εφοδιασμένο με 4 ρόδες 
και λαβές για εύκολη μεταφορά.

Kωδ. : 162461
Για βιδολόγο : 162140

Παραδίδεται με :
1 σετ βίδες συγκράτησης

Eύκολη μετακίνηση 
του βιδολόγου.

Tοποθετήστε το επάνω 
μέρος του καροτσιού 

στην άκρη του 

Πλατώ για την 
τοποθέτηση 

των ρακόρ και 

Σηκώστε, σπρώξτε 
και κυλίστε …. 
Ο βιδολόγος 

Σύστημα αδειάσματος 
λαδιού χωρίς 
ξεμοντάρισμα του 
βιδολόγου.

Kαρότσια 2’’ και 4’’



Aναδεικνύει το ταλέντο σας
39, quai de Marne - BP 197 
F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Service client France - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
International Customer Service - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

MΠAPMΠEPHΣ EΠE - Aργοναυτών 7-9 - 151 26 Mαρούσι 
Tηλ. : 210-8062811/12 - Fax : 210-8029352 - info@barberis.gr
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Kαρότσια 2’’ και 4’’


