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نوع 1الف

ویژه تنظیم سریع و دقیق لوله های دارای قطر یکسان یا مختلف  در یک خط محور مشترک. تعدیل قطر 
خودکار بدون نیاز به انجام تنظیمات اضافی. تمامی قطعات به آسانی جهت جوشکاری در دسترس قرار 

دارند.

به منظور جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما  تمام مدل ها را فقط با بازوهای گیره دار ساخته شده از 
فوالد ضد زنگ )VA 1.4301(  تحویل می دهیم.

بست های تنظیم خارجی

اندازه الف

10 - 70 میلی متر
2.00 کیلوگرم

اندازه ب

40 - 140میلی متر
5.30 کیلوگرم

اندازه پ

75 - 330 میلی متر
26.00 کیلوگرم

دامنه بست
وزن
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طرح ابعادی نوع 1الف

اندازه الف

الف( 10 - 70 میلی متر
160 میلی متر ب( 
125 میلی متر پ( 
140 میلی متر ت( 
57 میلی متر ث( 
41 میلی متر ج(  
65 میلی متر چ( 

اندازه ب

40 - 140میلی متر الف( 
210 میلی متر ب( 
200 میلی متر پ( 
190میلی متر ت( 
82 میلی متر ث( 
55 میلی متر ج(  
95 میلی متر چ( 

اندازه پ

75 - 330 میلی متر الف( 
360 میلی متر ب( 
400 میلی متر پ( 
350 میلی متر ت( 
115 میلی متر ث( 
115 میلی متر ج(  
235 میلی متر چ( 

پ چ

ب

الف

ث
ت

ج ج
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نوع 1الف-اربیتال
بست های تنظیم خارجی "اربیتال"

اندازه 1

6 - 50 میلی متر
3.60 کیلوگرم

اندازه 2

10 - 70 میلی متر
5.70 کیلوگرم

اندازه 3

25 - 140میلی متر
12.60 کیلوگرم

دامنه بست
وزن

مدل ویژه جوشکاری اربیتال 

جهت رفع فشار از دستگاه جوشکاری هنگام جوشکاری اربیتال، نوع الف 1-اربیتال را پیشنهاد می کنیم. 
ویژه تنظیم سریع و دقیق لوله های دارای قطر یکسان یا مختلف  در یک خط محور مشترک. تعدیل قطر 
خودکار بدون نیاز به تنظیمات اضافی. تمامی قطعات به آسانی جهت جوشکاری در دسترس قرار دارند.

به منظور جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما  تمام مدل ها را فقط با بازوهای گیره دار ساخته شده از فوالد 
ضد زنگ )VA 1.4301(  تحویل می دهیم.
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طرح ابعادی نوع 1الف-اربیتال

اندازه 3  اندازه 2   اندازه 1    

10 - 70 میلی متر  25 - 140 میلی متر  الف( 6 - 50 میلی متر 
590 میلی متر  400 میلی متر   225 میلی متر   ب( 
290 میلی متر  235 میلی متر   175 میلی متر   پ( 
570 میلی متر  387 میلی متر   240 میلی متر   ت( 

360  میلی متر  243 میلی متر   98 میلی متر   ث( 
106 میلی متر  71.5 میلی متر   71.5 میلی متر   ج( 
170 میلی متر  160 میلی متر   110 میلی متر   چ( 

پچ

الف

ت

ب

جث ج
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نوع 1ب

ویژه در مرکز قرار دهی و بست دقیق لوله ها بدون محدودیت طولی. همچنین ویژه بست لوله های منحنی، 
پیوندهای لوله، قطعات T شکل و سایر قطعات  به لوله ها. نصب سیستم لوله کشی را میتوان تنها بوسیله یک 

لوله کش انجام دادا. قطعات جوشکاری از تمام جهتها در دسترس خواهند بود. دستگاه تنظیم دقیق توسط پیچ 
 گوشه دار. به منظور جلوگیر ی از خوردگی نوع فوالدی ضدزنگ را  پیشنهاد می کنیم.

به منظور جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، نمونه های فوالدی ضدزنگ را توصیه می کنیم.

بست های تنظیم سریع خارجی

وزن  دامنه بست   اندازه 

1.40 کیلوگرم  20 - 90 میلی متر   الف( 
3.00 کیلوگرم 50 - 150میلی متر   ب( 
3.30 کیلوگرم 90 - 190میلی متر   پ( 
6.80 کیلوگرم 125 - 225 میلی متر   ت( 
8.65 کیلوگرم 225 - 370 میلی متر   ث( 
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نوع 1پ زنجیرهای در مرکز قراردهی لوله

ویژه در مرکز قرار دهی و بست لوله های بلند بدون محدودیت طولی. 
همچنین ویژه  بست لوله های منحنی، پیوندهای لوله، قطعات T  شکل و 

غیره تا لوله ها و مخازن. پنج مدل مختلف موجود است. انتخاب بین فوالد 
گالوانیزه یا فوالد ضدزنگ. تغییرپذیری فوق العاده با برداشت  یا اضافه 
کردن بست های زنجیری. جهت آماده سازی کار زنجیر در مرکز قرار 
دهی الزم است: 1 زنجیر استاندارد، 1 کشنده و حلقه های زنجیر اضافی

زنجیر ساده مدل سبک اندازه 150
اساساً برای جوشکاری پیوندهای لوله، کاهش قطعات، ایجاد قطعات، کفی  آب بند کوپلر و غیره روی لوله ها استفاده می شود.

ویژه لوله های دارای قطر خارجی 168.3 میلی متر.
طول استاندارد: 650 میلی متر = 5 حلقه زنجیر )قطر اسمی 150(

حلقه زنجیر اضافی: 125 میلی متر.

زنجیر ساده مدل نیمه سنگین. اندازه 200
اساساً برای جوشکاری پیوندهای لوله، کاهش قطعات، ایجاد قطعات، کفی  آب بند کوپلر و غیره روی لوله ها استفاده می شود.

ویژه لوله های دارای قطر خارجی 219.1 میلی متر.
طول استاندارد: 1275 میلی متر  = 7 حلقه زنجیر )قطر اسمی 200(

حلقه زنجیر اضافی: 177 میلی متر.

زنجیر ساده مدل سنگین اندازه 300
اساساً برای جوشکاری پیوندهای لوله، کاهش قطعات، ایجاد قطعات، کفی  آب بند کوپلر و غیره روی لوله ها استفاده می شود.

ویژه لوله های دارای قطر خارجی 323.9 میلی متر.
طول استاندارد: 1920 میلی متر  = 7 حلقه زنجیر )قطر اسمی 300(

حلقه زنجیر اضافی: 265 میلی متر.

زنجیر دوگانه مدل نیمه سنگین. اندازه قطر  200
جهت جوشکاری لوله ها بر روی لوله های بلند و روی قطعات لوله برای لوله هایی با قطر خارجی 323.9 میلی متر.

طول استاندارد: 1275 میلی متر  = 7 حلقه زنجیر )قطر اسمی 300(
حلقه زنجیر اضافی: 177 میلی متر.

زنجیر دوگانه مدل سنگین اندازه قطر  300
جهت جوشکاری لوله ها بر روی لوله های بلند و روی قطعات لوله برای لوله هایی با قطر خارجی 323.9 میلی متر.

طول استاندارد: 1920 میلی متر  = 7 حلقه زنجیر )قطر اسمی 300(
حلقه زنجیر اضافی: 265 میلی متر.

ساده
زنجیر

دوگانه
زنجیر

ساده
زنجیر

ساده
زنجیر
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نوع 2

ویژه تنظیم و بست سریع و دقیق پیوندهای لوله، نازل ها، قطعات کوچک لوله به لوله ها و مخزن های 
استوانه ای. بستهای سه گوش تعدیل خودکاری را حتی برای قطعاتی با اختالف قطر فاحش فراهم می آورد. 

برای جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما تمام مدل ها را با ریل های پشتیبان ساخته شده از فوالد ضد زنگ 
)VA 1.4301( تحویل می دهیم.

دامنه بست                وزن   

0.20 کیلوگرم 15 - 19 میلی متر    اندازه 004  
0.20 کیلوگرم 16 - 20 میلی متر    اندازه 003  
0.25 کیلوگرم 19 - 25 میلی متر    اندازه 002  
0.50 کیلوگرم 24 - 32 میلی متر    اندازه 001  
0.50 کیلوگرم 31 - 40 میلی متر    اندازه 01  
1.25 کیلوگرم 38 - 52 میلی متر    اندازه 0  
1.25 کیلوگرم 51 - 64 میلی متر   اندازه 00  

بست های تنظیم داخلی
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طرح ابعادی نوع 2

الف(
ب(
پ(
ت(
ث(
ج(
چ(
ح(

اندازه 004

15 - 19میلی متر
15 میلی متر
50 میلی متر

154 - 170 میلی متر
15 میلی متر
20 میلی متر

100 میلی متر
SW 12

اندازه 003

16 - 20 میلی متر
15 میلی متر
50 میلی متر

154 - 170 میلی متر
16 میلی متر 
20 میلی متر

100 میلی متر
SW 12

اندازه 002

19 - 25 میلی متر
15 میلی متر
54 میلی متر

154 - 170 میلی متر
19 میلی متر
24 میلی متر

100 میلی متر
SW 12

اندازه 001

24 - 32 میلی متر
20 میلی متر
84 میلی متر

200 - 225 میلی متر
24 میلی متر
44 میلی متر

149 میلی متر
SW 15

الف(
ب(
پ(
ت(
ث(
ج(
چ(
ح(

اندازه 01

31 - 40 میلی متر
20 میلی متر
84 میلی متر

200 - 225 میلی متر
24 میلی متر
44 میلی متر

149 میلی متر
SW 15

اندازه 0

38 - 52 میلی متر
25 میلی متر
97 میلی متر

247 - 278 میلی متر
38 میلی متر
47 میلی متر

170 میلی متر
SW 27

اندازه 00

51 - 64 میلی متر
25 میلی متر
97 میلی متر

247 - 278 میلی متر
38 میلی متر
47 میلی متر

170 میلی متر
SW 27

الفثح

ت
چ

جب
پ

ب
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نوع 3پ

ویژه بست لوله های دارای قطر یکسان و یا به عنوان بستی با تنها یک قطعه بست منبسط شوند

برای جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما تمام مدل ها را با ریل های پشتیبان ساخته شده از فوالد ضد زنگ 
)VA 1.4301( تحویل می دهیم.

   دامنه بست   وزن

 2.40 کیلوگرم  85 - 220 میلی متر  اندازه 2 
 6.00 کیلوگرم  120 - 350 میلی متر  اندازه 3 

 14.00 کیلوگرم  180 - 520 میلی متر  اندازه 4 
 20.00 کیلوگرم  400 - 940 میلی متر   4/s اندازه

بست های تنظیم داخلی
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طرح ابعادی نوع 3پ

اندازه 2

85 - 220 میلی متر
144 میلی متر
480 میلی متر
335 میلی متر
26 میلی متر

اندازه 3

120 - 350 میلی متر
233 میلی متر
540 میلی متر
300 میلی متر
34 میلی متر

اندازه 4

180 - 520 میلی متر
300 میلی متر
630 میلی متر
325 میلی متر
36 میلی متر

4/s اندازه

400 - 940 میلی متر
300 میلی متر
630 میلی متر
325 میلی متر
36 میلی متر

الف(
ب(
پ(
ت(
ث(

الف

پ
ت

ب

ث
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نوع 4

این مدل دارای دو بست منبسط شونده مستقل است و امکان تنظیم هم محوری را برای دو قطعه میان تهی 
استوانه ای شکل دارای قطرهای مختلف را فراهم می کند. بست منبسط شونده کف وارد می شود و توسط 
شستی در لوله بست می شود. سپس قطعه دیگر )برای مثال پیوند لوله( باالی بست منبسط شونده قرار می 
گیرد و توسط میل دستی بست می شود. مقایسه با مدل 3 الف این مدل به طور ویژه برای قطعات سنگین 

مناسب است. تعدیل قطر خودکار

برای جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما تمام مدل ها را با ریل های پشتیبان ساخته شده از فوالد ضد زنگ 
)VA 1.4301( تحویل می دهیم.

   دامنه بست   وزن

 1.30 کیلوگرم  54 - 140 میلی متر   1/e اندازه
 3.90 کیلوگرم  85 - 220 میلی متر   2/e اندازه

 11.50 کیلوگرم  120 - 350 میلی متر    3/e اندازه
 27.00 کیلوگرم  180 - 520 میلی متر   4/e اندازه

بست تنظیم داخلی
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طرح ابعادی نوع 4

1/e اندازه

54 - 140میلی متر
88 میلی متر

190 میلی متر
290 - 310 میلی متر

20 میلی متر
14 میلی متر
4 میلی متر

2/e اندازه

85 - 220 میلی متر
144 میلی متر
309 میلی متر

445 - 505 میلی متر
26 میلی متر
21 میلی متر
5 میلی متر

3/e اندازه

120 - 350 میلی متر
233 میلی متر
491 میلی متر

745 - 790 میلی متر
34 میلی متر
25 میلی متر
6 میلی متر

4/e اندازه

180 - 520 میلی متر
300 میلی متر
636 میلی متر

850 - 960 میلی متر
36 میلی متر
36 میلی متر
8 میلی متر

الف(
ب(
پ(
ت(
ث(
ج(
چ(

الف

ث

ت

پ

ج چچ بب
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درمرکز قراردهی و کشش پیوندهای لوله، سگدستها، حلقه ها و غیره بر روی لوله ها و .مخازن استوانه ای 
به طور سریع، فوری، ایمن و دقیق برای با سطح تماس ویژه پیوندهای لوله نرم. تعدیل خودکار قطر حتی 
برای قطرهای با اختالف فاحش از طریق سازه های مهاربندی کشش پذیر مستقل. دستگاه در مرکز قرار 

دهی ®CENTROMAT با سازه انبساط تحتانی در لوله، روی پیوند لوله یا متعلقات مشابه ثابت می شود و 
در نهایت با استفاده از سازه انبساط فوقانی در مرکز قرار گرفته و بست می شود.

برای جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما تمام مدل ها را با ریل های پشتیبان ساخته شده از فوالد ضد زنگ 
)VA 1.4301( تحویل می دهیم.

   دامنه بست    وزن

 1.80 کیلوگرم  120 - 250 میلی متر   1/es اندازه
 5.20 کیلوگرم  220 - 400 میلی متر   2/es اندازه

 16.40 کیلوگرم  300 - 640 میلی متر   3/es اندازه
 39.00 کیلوگرم  400 - 940 میلی متر   4/es اندازه

4s بست تنظیم داخلینوع
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1/es اندازه

120 - 250 میلی متر
88 میلی متر

190 میلی متر
290 - 310 میلی متر

20 میلی متر
14 میلی متر
4 میلی متر

2/es اندازه

220 - 400 میلی متر
144 میلی متر
309 میلی متر

445 - 505 میلی متر
26 میلی متر
21 میلی متر
5 میلی متر

3/es اندازه

300 - 640 میلی متر
233 میلی متر
491 میلی متر

745 - 790 میلی متر
34 میلی متر
25 میلی متر
6 میلی متر

4/es اندازه

400 - 940 میلی متر
300 میلی متر
636 میلی متر

850 - 960 میلی متر
36 میلی متر
36 میلی متر
8 میلی متر

الف(
ب(
پ(
ت(
ث(
ج(
چ(

4s طرح ابعادی نوع

الف

ث

ت

پ

ج
چچ

بب
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نوع 5

این مدل با دو بست مستقل برای بست انواع پیوندهای لوله و قطعات مشابه به زانویی ها و خمش های لوله 
ها با قطرهای مختلف استفاده می شود. بست منبسط شونده تحتانی دارای پایه های مهارکننده قوی است که در 
انحنای زانویی قرار می گیرند و توسط شستی محکم می شوند. بست منبسط شونده فوقانی توسط میل دسته ای 

روی پیوند لوله محکم می شود. تعدیل قطر خودکار

برای جلوگیری از خوردگی الکترولیتی، ما تمام مدل ها را با ریل های پشتیبان ساخته شده از فوالد ضد زنگ 
)VA 1.4301( تحویل می دهیم.

   دامنه بست    وزن

 1.00 کیلوگرم  54 - 115 میلی متر   1/b-e اندازه
 3.10 کیلوگرم  85 - 195 میلی متر   2/b-e اندازه
 9.30 کیلوگرم  120 - 315 میلی متر   3/b-e اندازه

 23.10 کیلوگرم  180 - 520 میلی متر   4/b-e اندازه

بست تنظیم داخلی
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طرح ابعادی نوع 5

1/b-e اندازه

54 - 115میلی متر
250 میلی متر

2/b-e اندازه

85 - 195میلی متر
395 میلی متر

3/b-e اندازه

120 - 315 میلی متر
660 میلی متر

4/b-e اندازه

180 - 520 میلی متر
940 میلی متر

الف(
ب(

الف

ب
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نوع 9

)ثابت کردن توسط لوالهای کشویی( این تراز دارای لوالهای کشویی است که مناسب سوراخ های مهره پیوند 
لوله با قطرهای مختلف است. سطح آب قابل تنظیم توسط یک ستون درجه احاطه شده است. این ستون درجه 
دارای هر دو مورد زیر است: نشانه های درجه بندی و درصد شیب. هر  زاویه با هر درجه و شیبی را می 

توان به آسانی تنظیم کرد و بدون نیاز به محاسبه اضافی خواند. به این طریق پیوندهای لوله را می توان با 
دقت فوق العاده تنظیم کرد. مواد: الومینیوم آبکاری شده.

اندازه 1

طول 300 میلی متر برای 
فاصله های سوراخ پیوند 

لوله 35 - 190 میلی متر 
با لوالهای کشویی 13 - 

ø 22 میلی متر 
وزن: 0.30 کیلوگرم

 موجود برای تمامی ابزارها:
  ø  لوالهای کشویی 12 - 18 میلی متر 

  ø روکش ها* 25 - 30 میلی متر 
ø لوله اتصالی جهت نصب در لوالهای کشویی برای سوراخ های پیوند لوله 25 - 30 میلی مار*

اندازه 1الف

همچون اندازه 1 اما با بالشتک 
های مغناطیسی برای ثابت کردن 

 یک تراز شیب اضافی. 

وزن: 0.32 کیلوگرم

زه 2 اندا 

طول 400 میلی متر برای 
فاصله های سوراخ پیوند 

لوله 35 - 290 میلی متر 
با لوالهای کشویی 13 - 

ø 22 میلی متر 
وزن: 0.35 کیلوگرم

تراز پیوند لوله
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نوع 11 پانچ مرکز

توپی در مرکز قراردهی ابزاری سریع و دقیق برای تعیین خط مرکزی لوله، تعیین موقعیت نقاط روی 
مخازن یا لوله ها، سنجش شیب، تعیین زاویه ها و نصب سوراخ کلیدرا فراهم می آورد. از ابزار توپی در 
مرکزقراردهی را می توان برای سنجش و عالمت گذاری مختلف در اطراف لوله، پیوند لوله یا اتصاالت 

استفاده کرد. مواد: الومینیوم آبکاری شده. پانچ: ابزار فوالدی، سخت شده

وزن اندازه 1 

طول پایه قطرها از 12 میلی متر تا حدود 1000 میلی متر  0.60 کیلوگرم
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گواهینامه

Hermann Rosorius GmbH ویژه شرکت
Lohheckenweg 35

53347 Alfter

ابزارهای ویژه توزیع شده تحت نام تجاری"®Centromat" توسط شرکت Rosorius GmbH برای 
لوله کشی و مخازن دستگاههایی هدفمند هستند که میتوانند فرد جوشکار را در هنگام جوشکاری یاری کنند. 
این دستگاهها با طراحی مکانیکی بدون نقص و با کیفیت مطلوب تولید شده اند. آنها کامالً الزامات قانونی را 

رعایت کرده و افراد نیمه حرفه ای نیز می توانند بعد از آموزشی مختصر  از آنها استفاده کنند.

عالمت CE برای این دستگاههای ضروری نیست و از طرفی نیز امکان پذیر نمی باشد زیرا این ابزارها بر 
اساس مفاد بخشنامه ماشین آالت اتحادیه اروپا و نیز  سایر بخشنامه های حاکم و جاری این اتحادیه جزء ماشین 

آالت محسوب نمی شوند.

خطرات احتمالی ناشی از این دستگاهها و به طور ویژه انرژی ذخیره شده در فنرها در استفاده مناسب قابل 
اقماض می باشند بنابراین استفاده از این دستگاهها هیچ گونه خطر جدی ندارند.

کلن، 12 فوریه 1998
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Centromat® بست تنظیم خارجی
ویژه تنظیم لوله های بلند دارای قطرهای یکسان و مختلف،

تعدیل  ø-خودکار
وزن دامنه بست   اندازه 

355.00 2.00 کیلوگرم   10 -  70 میلی متر   الف  
495.00 5.30 کیلوگرم   40 - 140 میلی متر   ب  

1920.00 26.00 کیلوگرم   75 - 330 میلی متر   پ  

Centromat® "بست تنظیم خارجی "اربیتال
ویژه تنظیم لوله های بلند دارای قطرهای یکسان و مختلف.

تعدیل  ø-خودکار
وزن دامنه بست   اندازه 

1490.00 3.60 کیلوگرم   6 -  50 میلی متر     1
1650.00 5.70 کیلوگرم   10 -  70 میلی متر     2
2270.00 12.60 کیلوگرم   25 -  140 میلی متر     3

Centromat® بست لوله قالب سریع
ویژه خمش های لوله، اتصاالت لوله و غیره.
به لوله های دارای قطرهای یکسان و مختلف

وزن دامنه بست   اندازه 
215.00  140.00 1.40 کیلوگرم  20 -  90 میلی متر   الف  
300.00  180.00 3.00 کیلوگرم  50 - 150 میلی متر   ب  
365.00  220.00 3.30 کیلوگرم  90 - 190 میلی متر   پ  
430.00  260.00 6.80 کیلوگرم  ت  125 - 225 میلی متر  
640.00  390.00 8.65 کیلوگرم  ث  225 - 370 میلی متر  

Centromat® زنجیرهای در مرکز قراردهی لوله
برای لوله های بلند، خمش های لوله، درپوش های انتهایی و اتصاالت لوله

به لوله ها و مخازن.
قیمت های ارائه شده شامل بست قورباغه برای طول های استاندارد می شود.

زنجیر ساده، سبک اندازه 150
قابل استفاده برای لوله با Ø خارجی از 168.3 میلی متر

685.00  535.00 طول استاندارد 650 میلی متر   
95.00  70.00 قطعه الحاقی 125 میلی متری   

235.00  200.00 بست قورباغه ای تعویض   

زنجیر ساده، وزن متوسط اندازه 200
قابل استفاده برای لوله با Ø خارجی از 219.1 میلی متر

1225.00  825.00 طول استاندارد 1275میلی متری   
140.00  85.00 قطعه الحاقی 177 میلی متری   
275.00  235.00 بست قورباغه ای تعویض   

نمونه 
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زنجیر ساده، سنگین وزن اندازه 300
قابل استفاده برای لوله با ø خارجی از 323.9 میلی متر

1510.00  980.00 طول استاندارد 1920میلی متر   
175.00  105.00 قطعه الحاقی 265 میلی متری   
320.00  270.00 بست قورباغه ای تعویض   

D 200 زنجیر دوگانه، وزن متوسط اندازه
قابل استفاده برای لوله با ø خارجی از 323.9 میلی متر

1860.00  1270.00 طول استاندارد 1275میلی متر   
190.00  120.00 قطعه الحاقی 177 میلی متری   

560.00  460.00 بست قورباغه ای تعویض   

D 300 زنجیر دوگانه، سنگین وزن اندازه
قابل استفاده برای لوله با ø خارجی از 323.9 میلی متر

22405.00  1590.00 طول استاندارد 1920میلی متر   
230.00  145.00 قطعه الحاقی 265 میلی متری   
660.00  610.00 بست قورباغه ای تعویض   

Centromat® بست تنظیم داخلی
استوانه ای شکل، ویژه پیوندهای لوله، نازل ها، حلقه ها و غیره.

روی لوله های و مخازن، تعدیل  ø-خودکار
وزن دامنه بست   اندازه 

370.00 0.20 کیلوگرم   15 -  19 میلی متر     004
370.00 0.20 کیلوگرم   16 -  20 میلی متر     003
370.00 0.25 کیلوگرم   19 - 25 میلی متر     002 
370.00 0.50 کیلوگرم   24 - 32 میلی متر     001
370.00 0.50 کیلوگرم   31 - 40 میلی متر     001
400.00 1.25 کیلوگرم   38 - 52 میلی متر     000
400.00 1.25 کیلوگرم   51 - 64 میلی متر     000

Centromat® بست تنظیم داخلی
قیچی شکل، ویژه پیوندهای لوله، نازل ها، حلقه ها و غیره.

روی لوله های و مخازن، تعدیل  ø-خودکار
وزن دامنه بست   اندازه 

280.00 1.25 کیلوگرم   54 -  140 میلی متر     1
380.00 3.35 کیلوگرم   85 -  220 میلی متر     2

نوع 3a: مدل متوقف شده - تحویل تا پایان موجودی.
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Centromat® بست تنظیم داخلی
قیچی شکل، ویژه محکم کردن و تنظیم قطعات

با قطر مساوی
وزن دامنه بست   اندازه 

260.00 2.40 کیلوگرم   85 -  220 میلی متر     2
360.00 6.00 کیلوگرم   3  120 -  350 میلی متر  
655.00 14.00 کیلوگرم   4  180 -  520 میلی متر  
855.00 20.00 کیلوگرم   s/4  400 - 940 میلی متر  

مدل متوقف شده - تحویل تا پایان موجودی.

Centromat® بست تنظیم داخلی
قیچی شکل، ویژه پیوندهای لوله، اتصاالت لوله، حلقه ها و غیره.

روی لوله ها و مخازن. به طور ویژه برای 
تعدیل  ø-خودکار تصاالت لوله سنگین وزن توصیه می شود.

وزن دامنه بست   اندازه 
350.00 1.30 کیلوگرم   54 - 140 میلی متر     1/e
405.00 3.90 کیلوگرم   85 - 220 میلی متر     2/e
565.00 11.50کیلوگرم   e/3  120 - 350 میلی متر  

1335.00 27.00 کیلوگرم   e/4  180 - 520 میلی متر  

Centromat® بست تنظیم داخلی
قیچی شکل، ویژه پیوندهای لوله، سگدستها، حلقه ها و غیره روی لوله ها

و مخزن ها.
وزن دامنه بست   اندازه 

490.00 1.80 کیلوگرم   es/1  120 - 250 میلی متر  
660.00 5.20 کیلوگرم   es/2  220 - 400 میلی متر  
950.00 16.40 کیلوگرم   es/3  300 - 640 میلی متر  

1850.00 39.00 کیلوگرم   es/4  400 - 940 میلی متر  

Centromat® بست تنظیم داخلی
قیچی شکل، ویژه پیوندهای لوله و اتصاالت لوله به

خمش های لوله و زانویی ها، تعدیل  ø-خودکار
وزن دامنه بست   اندازه 

410.00 1.00 کیلوگرم   54 - 115 میلی متر     1/b-e
755.00 3.10 کیلوگرم   85 - 195 میلی متر     2/b-e

1055.00 9.30 کیلوگرم   b-e/3  120 - 315 میلی متر  
1675.00 23.10 کیلوگرم   b-e/4  180 - 520 میلی متر  

3پ
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Centromat® تراز پیوند لوله
برای تنظیم حلقه های سوراخ پیوند لوله، با مهره های مناسب

و تراز انحراف سنج ویژه تنظیم زوایا و انحراف ها،
با مهره های سوراخ گیر استاندارد 13 - 22 میلی متری.

اندازه 1
ویژه فاصله بندی سوراخ پیوند لوله 35 - 190 میلی متری

اندازه 2
ویژه فاصله بندی سوراخ پیوند لوله 35 - 290 میلی متری

نمونه 1الف نیز با بست های مغناطیسی مناسب است و 
در نتیجه می توان از آن به عنوان تراز انحراف سنج استفاده کرد.

وزن اندازه  طول 
240.00 0.30 کیلوگرم   300 میلی متر   1

دارای مگنت های بست 1الف 
305.00 0.32 کیلوگرم   300 میلی متر   
255.00 0.35 کیلوگرم   400 میلی متر   2
100.00 جفت  مهره های سوراخ گیر اضافی 12 - 18 میلی متری 

جفتگر ساده اضافی برای بسط 
70.00 جفت  به سوراخ پیوند لوله ø 25 - 30 میلی متر 

120.00 جفت  پین سوکت استاندارد جایگزین 13 - 22 میلی متری 

Centromat® پانچ مرکز
دامنهØ لوله         وزن اندازه 

280,00 12 میلی متر تا 1000 میلی متر   0.60 کیلوگرم    1

قیمت های ارائه شده منوط به تأیید نهایی می باشند.
با انتشار این لیست قیمت تمامی لیست های قیمت قبلی از درجه اعتبار ساقط می شوند.

کاالهای ارسالی تا زمان پرداخت کامل هزینه تحت مالکیت فروشنده می باشند.
حوزه قضایی ذی صالح جهت دادرسی شهر ُبن.

مشروط بر موجود بودن کاال، و تغییرات قیمت و جزئیات فنی.
شامل بسته بندی، تحویل: 

 INCOTERMS بر اساس مفاد Meckenheim تحویل در کنار کارخانه  
2020 یا ارسال بر اساس مقررات DPD/UPS با هزینه ارسال.  

30 روزه پرداخت: 

از دسامبر 2021  اعتبار: 
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Centromat®

Hermann
Rosorius
 Ingenieurbüro GmbH 

ابزارهای ویژه
 لوله کشی،

 مهندسی تأسیسات  و ساخت مخزن

Carl-Zeiss-Straße 11
53340 Meckenheim

+49 (0)2225 7095715xxx
info@centromat.de
www.centromat.de

www.centromat.com (                      )
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