
gWinciarki ViraXa

Skuteczność
działania! 
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Głowica z otwarciem 
automatycznym lub ręcznym.

Szybka i prosta regulacja 
rozmiaru gwintu.

Zębata pompa olejowa 
samozasysająca. 

Wysoki filtr siatkowy, aby 
zapobiec zanieczyszczaniu 
oleju opiłkami. Regulowany 

wydatek oleju. 

Mocowanie udarowe dla 
szybkiego zaciskania.

Silnik uniwersalny 
specjalne zaprojektowany 

do pracy na budowie. 
Wytrzymuje spadki napięcia 
mogące dochodzić do 80 V.

Pedał bezpieczeństwa 
do uruchamiania i 

zatrzymywania gwinciarki.

Wyłącznik bezpieczeństwa 
zapobiegający niepożądanym 

uruchomieniom.

Wybierz do transportu poręczne 
i lekkie wózki, zajmujące mało 
miejsca na budowie. Jedna 
osoba wystarcza do załadowania 
i wyładowania gwinciarki z 
samochodu.

Precyzyjna w każdym calu !
Gwintowanie za pomocą gwinciarek Viraxa staje się czynnością 
prostą i skuteczną. Operacje montażu, regulacji, uruchamiania 
zostały opracowane w taki sposób, by wykonywać gwintowanie w 
idealnych warunkach, gwarantujących szybkość, bezpieczeństwo, 
ergonomię, poręczność...

Uchwyt udarowy 
i długie szczęki 

umożliwiają szybkie 
zaciskanie i bezpieczne 

zamocowanie rury.

gWinciarka

Korpus o długości 330 mm 
do gwintowania krótkich rur 

nachylony pod kątem 2,2° w 
celu usuwania pozostałości 

oleju z rury.

2’’



Szybka i prosta wymiana 
noży grzebieniowych dzięki 

kulce ustalającej.

Obcinak z samoczynnym dopasowaniem 
do rury i nożem krążkowym o wysokiej 

wytrzymałości.

Obcinak z ergonomiczną 
rękojeścią pozwala lepiej 
chwytać i łatwiej pracować. Nóż grzebieniowy o wysokiej 

wytrzymałości z HSS i w  
wersji standardowej.

Noże grzebieniowe wyposażone w 
rowek dla szybkiej i prostej wymiany 

bez potrzeby demontażu głowicy.

Długie szczęki pewnie 
chwytają rurę.

Szybka wymiana 
szczęk.

Rozwiertak z 5 ostrzami 
zapewnia pewne i precyzyjne 
gratowanie.

Ergonomiczna rękojeść z 4 
ramionami dla lepszego chwytu 
narzędzia i maksymalnego 
bezpieczeństwa.

Wybierz do transportu poręczne 
i lekkie wózki, zajmujące mało 
miejsca na budowie. Jedna 
osoba wystarcza do załadowania 
i wyładowania gwinciarki z 
samochodu.

Nóż grzebieniowy o wyso-
kiej wytrzymałości z HSS i w 
wersji standardowej.

Dane techniczne
Ref.: 162120
Moc: 1100 W
Obrót: 38 obr./min
Ciężar: 57,70 kg
Wymiary: 1160 x 650 x 1100 mm 

Gwinciarka 1/2 do 2’’ 
jest dostarczona z:
1 głowicą z otwarciem automatycznym 1/2 do 2’’ BSPT i NPT
1 zestawem noży grzebieniowych 1/2 - 3/4’’ BSPT Prawe
1 zestawem noży grzebieniowych 1 - 2’’ BSPT Prawe
1 zestawem szczotek węglowych
1 nożem krążkowym do stali
1 bańką 5 litrów oleju (Ref. 110105)
4 nogami



gWinciarka

Szybka i prosta regulacja 
rozmiaru gwintu. 

Precyzyjna regulacja 
głębokości gwintu.

Zębata pompa olejowa 
samozasysająca.

Wysoki filtr siatkowy, aby 
zapobiec zanieczyszczaniu 

oleju opiłkami. Regulowany 
wydatek oleju.

Uchwyt udarowy dla 
szybkiego zaciskania

Głowica z otwarciem 
automatycznym.

Wyłącznik bezpieczeństwa, 
aby zapobiec niepożądanym 

uruchomieniom.

Cichy i niezawodny silnik 
asynchroniczny. 3 prędkości 
dla optymalizacji gwintowania 

w całym zakresie średnic.

Pedał bezpieczeństwa 
do uruchamiania 

i zatrzymywania gwinciarki.

Uchwyt rury udarowy 
i długie szczęki 

dla szybkiego zaciskania 
i pewnego 

zamocowania rur.

Gwinciarka o 
dużej mocy... 
Gwinciarka 4’’, specjalnie zaprojekto-
wana dla dużych serii, o wypróbowanej 
wytrzymałości, umożliwia wszystkie 
prace rowkowania i gwintowania. 
Niezawodna w warsztacie lub na 
budowie!

4’’



Łatwa wymiana noży 
grzebieniowych dzięki 

kulce ustalającej.

Obcinak samonastawny z nożem 
krążkowym o wysokiej wytrzymałości.

Nóż grzebieniowy o wysokiej 
wytrzymałości z HSS i w 

wersji standardowej.

Noże grzebieniowe wyposażone w 
rowek dla szybkiej i prostej wymiany 

bez potrzeby demontażu głowicy.

Długie szczęki pewnie 
chwytające rurę.

Szybka wymiana 
szczęk.

Dane techniczne
nr: 162140
Moc: 1600 W
Prędkość obr. wrzeciona: 36/20/11 obr./min
Ciężar: 142,20 kg
Wymiary: 1200 x 870 x 1200 mm 

Gwinciarka 4’’ 
jest dostarczona z:
1 głowicą z otwarciem automatycznym 1/2 do 2’’ BSPT
1 głowicą z otwarciem automatycznym 2.1/2 do 4’’ BSPT
1 zestawem noży grzebieniowych 1/2 - 3/4’’ BSPT Prawe
1 zestawem noży grzebieniowych 1 - 2’’ BSPT Prawe
1 zestawem noży grzebieniowych 2.1/2 - 4’’ BSPT Prawe
1 nożem krążkowym do stali
2 bańkami 5 litrów oleju (nr 110105)
4 nogami

Specjalny schowek.

Obcinak z ergonomiczną 
rękojeścią dla lepszego chwytu 
narzędzia. 

Rozwiertak z 3 ostrzami dla 
jeszcze lepszego rezultatu.

Nóż grzebieniowy o wysokiej 
wytrzymałości dla HSS i w 
wersji standardowej.

Ergonomiczna rękojeść z 4 
ramionami dla lepszego chwytu 
narzędzia i maksymalnego 
bezpieczeństwa.



roWkarka 
Szybkie i równomierne 
rowkowanie... 
Rowkarka Viraxa, zaprojektowana do prac 
na budowie, umożliwia szybkie i łatwe 
rowkowanie. Rowkarka jest także 
przystosowana do większości gwinciarek 
dostępnych na rynku. Wyposażona jest w 
standardowy nóż krążkowy 2 - 6” do stali. 
Łatwy transport, waży tylko 11 kg.

Rura rowkowana
Rura ze stali:  PN EN 10208.2/10255W/10217.1 

10255S/10216.1
Grubość maks. 5,5 mm

Rowkarka jest 
dostarczona z:
1 wałem łączącym
1 zestawem noży krążkowych 2 do 6’’
1 przyrządem do regulacji
Zestaw adaptacyjny dostarczony jest jako 
wyposażenie dodatkowe.

NazWa NR

Przenośna rowkarka 2 - 6’’ 162400

Zestaw noży krążkowych 1’’ 162431

Zestaw noży krążkowych 1.1/4 - 1.1/2’’ 162432

Zestaw noży krążkowych 2 - 6’’ 162433

DO GWiNciaRKi NR

Virax 162120 162420

Virax 162140 162430

Virax 1620 162424

Ridgid 300 162421

Ridgid 300C 162422

Ridgid 535 162423

Rems Tornado i Magnum 162425

Rothenberger Supertronic 2SE 162420

DO ROWKaRKi NR

Ridgid 916, 918 
i Rems 347000 dla 162120

162426

Rothenberger 5.65XX *

  *dla ref. 5.6505 zestaw adaptacyjny nie jest konieczny.

     Zestaw 
adaptacyjny 
do rowkarki 
Za pomocą tego zestawu adaptacyjnego 
można montować rowkarki dostępne na rynku 
na gwinciarkach 2’’ Viraxa.

2Zestaw adaptacyjny do 
rowkarki VIRAXA

Za pomocą tego zestawu 
adaptacyjnego można 
montować rowkarkę VIRAXA 

na większości gwinciarek 
dostępnych na rynku.

1



System szybkiej i prostej 
regulacji zapewnia równomierną 

głębokość rowka. 

Dokręcana kluczem z 
grzechotką lub rękojeścią 

przy małym wysiłku.  

akcesoria 
Głowice gwinciarki

Zakres GwiNciarka GwiNtowaNie 
staNDarDowe

GwiNtowaNie Z 
wymiaNą Płyty 
Nastawy

otwarcie kieruNek 
GwiNtu

Nr

1/4 - 3/8’’ 162120 /40 1/4 - 3/8’’ - Ręczne Prawy 162150

1/2 - 2’’ 162120 /40 BSPT - NPT BSPP - UNC 
NPSM - BSW

Auto Prawy 162151

2.1/2 - 4’’ 162140 BSPT - Auto Prawy 162152

2.1/2 - 4’’ 162140 NPT - Auto Prawy 162153

Noże grzebieniowe
Standard: stal.
HSS: stal cynkowana i stal nierdzewna.

GwiNty BsPt Prawe NPt Prawe

Rozmiar‘’ 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’’

Standard 162201 162202 162203 162204 162205 162207 162208 162209

HSS 162301 162302 162303 162304 162305 162307 162308 162309

Uchwyty do nypli
Specjalne uchwyty umożliwiają wykonywanie nypli.
Szybki montaż.
Szybkie dokręcanie i odkręcanie za pomocą klucza.

Do rury DłuGość Zwoju Nr

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   Za pomocą tego zestawu 
adaptacyjnego można montować 

rowkarkę Viraxa na większości 
gwinciarek dostępnych na rynku.

2   Za pomocą tego 
zestawu adaptacyjnego 

można montować rowkarki 
dostępne na rynku na 
gwinciarkach Viraxa.

Zwojów



akcesoria 
Stojak 

Części zamienne   
NaZwa Nr

Nóż krążkowy do stali (gwinciarka 2 i 4’’) 162470

Nóż krążkowy do stali nierdzewnej (gwinciarka 2 i 4’’) 162471

szczotki węglowe (2 szczotki węglowe) do gwinciarki 2’’ 753066

Zestaw 3 szczęk do gwinciarki 2’’ 753068

Zestaw 3 wkładek do gwinciarki 2’’ 753069

Zestaw 3 szczęk do gwinciarki 4’’ 753070

Zestaw 3 wkładek do gwinciarki 4’’ 753071

Olej do stali i olej do 
stali nierdzewnej
Skuteczniejszy nowy skład. Olej specjalnie opracowany do gwintowania ręcznego i 
maszynowego. Dzięki wysokim własnościom smarnym, olej Viraxa umożliwia 
gwintowanie wysokiej jakości, zapewnia większą trwałość noży, przyrządów i całych 
gwinciarek. Emulgujący w wodzie. Bezwonny.
uwaga:  W przypadku stosowania w instalacjach wody pitnej, należy bezwzględnie 

płukać używając detergentów.

OLEJ DO STALI    OLEJ DO STALI NIERDZEWNEJ

L oPakowaNie Nr

1 Bańka 110101

5 Bańka 110105

1 Karton 12 baniek 110112

20 Bańka 110120

500 ml Aerozol 110200

500 ml Karton 12 aerozoli 110202

L oPakowaNie Nr

5 Bańka 110505

5 Karton 4 baniek 110506

Olej syntetyczny   
Specjalnie opracowany do prac na przewodach wodociągowych wody pitnej. Jest 
bezwonny, podatny na rozkład biologiczny i nie pozostawia żadnego zapachu w wodzie. 
Olej ten przedłuża trwałość narzędzi, ulepsza stan obrabianej powierzchni, zapobiega 
sklejaniu się wiórów i ułatwia obróbkę powierzchni i cięcie. 
Nie rozcieńczać!

Spełnia wymagania normy sanitarnej DVGW (nr identyfikacji DW - 0201AT2541).

L oPakowaNie Nr

5 Bańka 110605

NaZwa kG Nr

Bez nóg* 4,100 161100

Z nogami* Wysokość maks.: 98 cm Wysokość min.: 85,5 cm 8,000 161110

 * nogi mogą być wykonane z rury 3/4’’ (20/27).



Wózki do gWinciarek 2’’ i 4’’

Wózek składany 
do gwinciarki 2’’
Wózek składany, ułatwiający transport 
gwinciarki. Obsługa jednoosobowa przy 
ładowaniu i wyładowaniu gwinciarki z 
samochodu. Wózek jest wyposażony w 
podnośniki umożliwiające podnoszenie i 
opuszczanie gwinciarki

Nr:  162460
Pour machine: 162120

Dostarczony z:
1 systemem opróżniania 
1 zestawem śrub mocujących

Podnośniki.

Nogi podtrzymujące 
przy nacisku.

Ułatwiony transport 
gwinciarki.

Ładowanie do 
samochodu 

dostawczego. 

Półka na 
przechowywanie 
narzędzi i złączek.

Ułatwione 
przemieszczanie 

po chodniku.

Wózek do 
gwinciarki 4’’
Wózek wyposażony w 4 kółka 
i uchwyty do transportu.

Nr: 162461
Do gwinciarki: 162140

Dostarczony z:
1 zestawem śrub ustalających

Ułatwiony transport 
gwinciarki.

Ustaw górę wózka na 
wysokości progu 

samochodu.

Półka na 
przechowywanie 
narzędzi i złączek.

Podnieś, popchnij i 
przetocz... ładowanie 

zakończone!

System opróżniania 
bez potrzeby 
demontażu gwinciarki.



Narzędzia profesjonalne w każdym calu.

39, quai de Marne - BP 197 
F - 51206 Epernay Cedex

www.virax.com 

Dział Obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - 
client.fr@virax.com 

Międzynarodowy Dział Obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - 
export@virax.com

Virax Polska - office.poland@virax.com

Podnośniki.

System opróżniania 
bez potrzeby 
demontażu gwinciarki.
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