PIJP EN BUIS-LASGEREEDSCHAP

HOGER RENDEMENT
OPTIMALE ERGONOMIE
BETERE LASKWALITEIT

AMA® HD-rotatorset

AMA® HD Table 6020

AMA® HD Rotator 6010

Geef de productie in pipeshops een boost met de AMA® HD-rotator en de
AMA® HD-tafel
Moeiteloze handling van pijp en buis met grote diameters!
Deze compacte gemotoriseerde pijprotator met accu is een innovatie voor de prefabricatie van piping. Met de
gepatenteerde AMA® HD-rotator kunnen ook grote diameters pijpen gemakkelijk en ergonomisch worden gedraaid. De
gemotoriseerde rollen kunnen pijpen draaien met diameters tot 1.000 mm en de accu gaat een hele werkdag mee.
De rotator is ook rechtstreeks op het lichtnet aan te sluiten. Door de rollenriem aan te trekken zorg je voor grip en je kunt
de rotatiesnelheid aanpassen via een pedaal of via de potentiometer op de bedieningseenheid. De AMA® HD-rotator is
eenvoudig te verplaatsen dankzij de zwenkwielen en aanvullend is de AMA® HD tafel (zonder rotatiemotor) verkrijgbaar
als extra pijpsteun. Bij beide apparaten kun je de pijp eenvoudig heffen en laten zakken middels een hydraulische
handpomp.
De AMA® HD-productfamilie zorgt voor maatwerk in de handling van materiaal voor elk project in uw
prefabricatiewerkplaats.
Makkelijk en efficiënt!

AMA® HD-rotatorset
Productcode 6030
Inclusief rotator, tafel en steun
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AMA® HD Table
Productcode 6020

AMA® HD Rotator
Productcode 6010

AMA® HD Support
Productcode 6040

AMA® HD-rotatorset
AMA® HD ROTATOR (6010)
Gemotoriseerde, makkelijk verplaatsbare pijprotator voor
zware toepassingen
Voor pijpdiameters van 100 tot 1.000 mm
Voeding via een batterij of via het lichtnet
Ergonomische werkpositie
Hoogteverstelling van 440 tot 870 mm (vanaf de
onderkant van de pijp)
U verstelt de hoogte handmatig met een hydraulische
pomp
Ruimtebesparend, eenvoudig te verplaatsen op wielen
Staat stevig op de poten tijdens het gebruik
Goede grip dankzij een rollenriem die de pijp stevig tegen
de rotatorwielen aan houdt
De snelheid is aan te sturen via een pedaal of via de
potentiometer op de bedieningseenheid
U kiest de draairichting van de pijp via de voetpedalen
Uittrekbaar rek voor haakse slijper

AMA® HD TABLE (6020)
Hydraulische handmatige rollentafel voor zware
toepassingen
Niet-gemotoriseerde pijpsteun
Voor pijpdiameters van 100 tot 1.000 mm
Uitstekende hulpsteun bij gebruik van de HD Rotator
Pijpen draaien soepel op de rubberen wielen
Voorzien van een bevestigingsketting -> Ook zelfstandig
te gebruiken zonder gemotoriseerde rotator
Hoogte handmatig verstelbaar met een hydraulische
pomp
Hoogte verstelbaar van 440 tot 870 mm (vanaf de
onderkant van de pijp)
Ergonomische werkpositie
Ruimtebesparend, eenvoudig te verplaatsen op wielen
AMA® HD SUPPORT (6040)
Robuuste gegalvaniseerde pijpsteun met kogelrollen
Handige hulpsteun bij het gebruik van AMA® HD Rotators
Voor pijpdiameters van 100 tot 1.200 mm
Pijpen draaien soepel op de roestvrijstalen kogelrollen
Hoogte ook verstelbaar als er een pijp op ligt
Eenvoudig te verplaatsen door de steun op de wielen te
kantelen

Productcode 6010

Productcode 6020

Productcode 6040

Technische specificaties AMA® HD
AMA® HD Rotator
PRODUCTCODE 6010
Gemotoriseerde pijprotator
Voeding via een 20 Ah-batterij en het 240 V-lichtnet (ook verkrijgbaar
voor 110 V)
Maximale belasting 1.500 kg
Gewicht 200 kg
Koppel van draaiwiel 240 Nm
Motorinformatie:
Stroomsterkte: 4,7 A
Vermogen: 1000 W
Spanning: 100-240 V (ook verkrijgbaar met een 110 V-stekker)
Frequentie: 50/60 Hz
Gepatenteerd, CE-markering, geproduceerd in Finland
Onderhouds- en reserveonderdelenservice beschikbaar
1 jaar garantie bij fabricage- of materiaalfouten

AMA® HD TABLE
PRODUCTCODE 6020
Hydraulische pijprotatietafel zonder motor
Maximale belasting 1.500 kg
Gewicht 170 kg
Gepatenteerd, CE-markering, geproduceerd in Finland
Onderhouds- en reserveonderdelenservice beschikbaar
1 jaar garantie bij fabricage- of materiaalfouten

AMA® HD SUPPORT
PRODUCTCODE 6040
Hulpsteun voor pijprotatie
Maximale belasting 900 kg
Gewicht 43 kg, gegalvaniseerd frame
Roestvrijstalen kogelrollen (diameter 45) worden in uitsparingen
geplaatst, afhankelijk van het pijpformaat
Geproduceerd in Finland, reserveonderdelenservice beschikbaar
Hoogteverstelling van 380 tot 870 mm
1 jaar garantie bij fabricage- of materiaalfouten

AMA Roller®
AMA Roller® Pijprotator
GEPATENTEERD

Verbetert de
efficiëntie tot
30%

PRODUCTCODE 7010
Ergonomische
laspositie

Efficiënte en compacte buisrotator die
geschikt is voor zowel bouwplaatsen als
prefab-werkplaatsen. De AMA Roller® draait
buizen met de zelf gekozen snelheid.
Ergonomische laspositie voor de lasser
Beduidend sneller lassen en hechten van
prefab leidingwerk
Sneller reiningen van rvs/inox lasnaden
Geschikt voor diameters van 30 tot 508 mm
Snelle bevestiging van AMA’s pijpschraag
Weegt slechts 23 kg. Gemakkelijk te
verplaatsen naar iedere locatie
Draaimoment: 30 Nm
Instelbare rotatiesnelheid en draairichting
Stop/start bediening middels voetpedaal
Geproduceerd in Finland

Productcode 7010
Bediening
met
voetpedaal

Rotatiesnelheid
en draairichting
instelbaar
Bevestiging met
snelsluitingen
aan
de A-statief

AMA Roller®
De AMA Roller® draait buizen als je:
Een haakse slijper gebruikt
Rondom hechtlassen aanbrengt
Een pijplas aanbrengt
Een pijp reinigt voor het lassen
Een las reinigt met borstel of
lasnaadreiniger
Moeilijk te lassen materialen last
Eenvoudig in
verticale positie
te zetten

Licht en
makkelijk te
verplaatsen

Vermindert
fouten

Geschikt voor
pijpdiameters
30-508 mm

AMA Roller®
Specificaties
Gepatenteerd
CE-markering
Gewicht 23 kg + pijp steun A 33 kg
Voltage nominaal 220/230 V
Amperage 0.9 A
Frequentie 50/60 Hz
Vermogen 100 W
Diameterbereik van de te roteren pijp 30500 mm
Maximale rotatie belasting 30 Nm
Maximale rotatie snelheid 1.25 m/min

Voorbeelden van de AMA Roller® maximale rotatie belasting (30Nm):

Voorbeeld: pijp 6 m + bocht
Pijpdiameter (D):
Max wanddikte (T):
30 - 300 mm
10 mm
350 mm
8 mm
400 mm
6 mm
500 mm
4 mm

Gebruikservaringen met AMA®
Wij gaan nergens heen zonder AMA®-apparatuur
"Alles bij elkaar maken AMA®-producten ons werk tientallen
procenten efficiënter. De professionals op al onze bouwplaatsen gebruiken
de AMA®-pijpsteunset continu, zowel bij de prefabricatie als bij de
pijpleidingbouw. Ze gaan eigenlijk overal mee naartoe."
Jari Kytöaho, Majek Oy

AMA Roller® geeft de lasproductie een boost
"Simpel gezegd maakt het apparaat ons las- en installatiewerk makkelijker
en productiever. Ik heb bijgehouden en berekend dat het onze
lasproductie verbetert met tot wel 30% per jaar."
Paul Heiskanen, KPH Tech Oy

Standaardgereedschap voor onze professionals
"In eerste instantie hebben we de AMA®-centreerband en de
centreerbandspanner aangeschaft en door de jaren heen zijn we steeds meer
AMA®-gereedschap gaan gebruiken. We gebruiken ze op allerlei manieren, op
installatielocaties en bij de prefabricatie. De flexibiliteit en veelzijdigheid van
de producten is belangrijk, omdat bij het werken met prefab-producten geen
klus hetzelfde is. Ik kan gerust zeggen dat je dit productniveau nergens anders
vindt op de markt.
In veeleisende industriële omgevingen moet de kwaliteit van het werk altijd
top zijn. Met professionele kwaliteitsapparatuur lukt dat."
Jaakko Pietilä, Fineweld Oy

Snel, efficiënt en nauwkeurig
"AMA®-producten maken een ergonomische werkpositie mogelijk. De
producten zijn verstelbaar, wat betekent dat je er bijna alles mee kunt doen.
Dit gereedschap maakt het werk snel, efficiënt en nauwkeurig"
Lars Nyberg, Wellco Welding AB

Ideaal voor mobiel fabriekswerk
"De pijprekken blijken ideaal te zijn voor ons dagelijkse mobiele
fabriekswerk. We voeren een groot aantal laswerkzaamheden uit in fabrieksomgevingen waarbij de kwaliteit van het werk moet voldoen aan strenge
eisen. Als we AMA®-producten gebruiken, is het werk van hoge kwaliteit,
veilig en efficiënt."
Janne Vuoristo, Viafin Process Piping Oy

Gewoon gaan zitten en lassen
"Je hebt de energie en de gelegenheid om efficiënter en preciezer te lassen,
en ook langer. Dankzij de AMA®-pijplasproducten is de kwaliteit van
onze fabricage heel hoog. De producten zijn ook ideaal voor industriële
pijpleidingen die zichtbaar blijven na de installatie."
Kauko Berg, K.B-Welding Oy

Pijpsteunen

B
Ergonomische
werkhouding

C
Stabiel en
solide

A
Pijpsteunset Productcode 2040

Pijpsteunset voor pijplaswerk, inclusief pijpsteun A, B en C
PRODUCTCODE 2040

Stabiele, duurzame en verplaatsbare pijpsteunen
Verstelbare werkhoogte
Galvaniseerde frames en frame-onderdelen

RVS/inox
spanketting

A

Productcode 1010

Verplaatsbare
RVS/inox rollen
voor
verschillende
pijpdiameters

Verplaatsbare
RVS kogelpotten
voor verschillende
pijpdiameters

B

PIJPSTEUN A (1010)
Pijpschraag met rollen
RVS/inox rollen
RVS/inox spanketting
Verstelbare werkhoogte
Maximale belasting 1,500 kg
Bereik met spanketting:
15 - 720 mm pipes
Bereik met spanketting:
700-1000 mm pipes
Gewicht 33kg

PIJPSTEUN B (1020)
Pijpbok met kogels
RVS/inox kogels
Verstelbare hoogte
Maximale belasting 560 kg
Bereik: pijpmaten 15 - 720mm
Gewicht 14 kg

Productcode 1020

Gemakkelijke
hulpsteun

C

Productcode 1030

PIJPSTEUN C (1030)
Pijpbok met V-kop
Hulpsteun voor pijpsteun A en/of B
In hoogte verstelbaar, zelfs als de
pijp of buis op de pijpsteun ligt
Maximale belasting 560 kg
Bereik: pijpmaten 15 - 720 mm
Gewicht 6 kg

Centreerbanden
Basis centreerbandset
Productcode 3040

Centreerbanden
Supersnelle, precieze en gemakkelijk te
gebruiken centreerbanden voor pijplassen.
Reduceer de kosten voor fitten en verminder
lasfouten tot een absoluut minimum.

Basic centreerbandenset
PRODUCTCODE 3040

Bestaande uit 7 stuks centreerbanden
en een spanner
Bevat de volgende centreerbanden:
DN150, DN200, DN250, DN300,
DN/NS 350, DN/NS 400 en DN/NS 500
Inclusief een standaard spanner (3010)

Mini centreerbandenset
Productcode 3060

Mini centreerbandenset
PRODUCTCODE 3060

Bevat de centreerbanden DN65, DN80, DN100 en
DN125
Inclusief een mini spanner (3030)
Inclusief een ophanghaak voor kist (3050)

Centreerbandspanners
Centreerbandspanners
Mini centreerbandspanner
Productcode 3030
Aanbevolen voor: DN65-DN150

Een spanner wordt gebruikt om met
de centreerband de buizen zo

nauwkeurig mogelijk uit te lijnen.

Een hoger rendement
met de juiste tools
en een betere aanpak

Mini centreerbandspanner
Product code 3020
Aanbevolen voor: DN/NS 600 - DN/NS 1500

CENTREERBANDSPANNER LARGE (3020)
Uitgevoerd in RVS/inox
roestvrijstaal
Kogellagers
Aanbevolen voor centreerbanden
DN/NS 600 en groter
Gewicht 2.4 kg
50 mm langere spanlengte
Grote spankracht
Zeer geschikt voor dikwandige pijp

Maakt
pijpfitten
sneller

CENTREERBANDSPANNER BASIS (3010)
Uitgevoerd in RVS/inox
roestvrijstaal
Kogellagers
Aanbevolen voor centreerbanden
DN150 - DN/NS 500
Gewicht 2.3 kg

Vermindert
lasfouten

Standaard centreerbandspanner
Productcode 3010
Aanbevolen voor: DN 150-DN/NS 500

CENTREERBANDSPANNER MINI (3030)
Uitgevoerd in RVS/inox
roestvrijstaal
Kogellagers
Aanbevolen voor
centreerbanden DN65 DN150
Gewicht 0.9 kg, simpel
handelbaar
Kleine compacte spanner, ook
geschikt als extra spannere

Simpel
hechtlassen

Basis centreerband

Mini centreerband

Centreerband klembereiken
Selecteer hier de juiste AMA centreerband:

Ophanghaak centreerbanden
PRODUCTCODE 3050

Met de haak kunnen centreerbanden makkelijk
aan de buitenkant van een gereedschapskist
worden opgehangen. De houder is vergrendeld
als het deksel van de kist gesloten is.

Productcode 3050

Centreerband modellen

CENTREERBAND MET SCHARNIER
Maten DN65, DN80
Aanbevolen spanner: 3030

CENTREERBAND ÉÉNDELIG
Maten DN100 - DN/NS 500
Aanbevolen spanner: 3010

CENTREERBAND TWEEDELIG
Maten DN/NS 600 - DN/NS 1500
Aanbevolen spanner: 3020

Accessoires
Spoelgas-draaitafel voor pijpsteun A

Spoelgas-draaitafel voor pijpsteun A
Handmatig draaibare kogellagers
Gastoevoer vanuit het midden van de draaitafel
Rond tafelblad van roestvast staal

Spoelgas-draaitafel 200
PRODUCTCODE 4030
Voor pijpen tot DN200 (8")

Spoelgas-draaitafel 400
Productcode 4030

Productcode 4040

Set rubberen ringen en rek voor pijpsteun A
Voor rollen
pijpsteun A

PRODUCTCODE 4040
Voor pijpen tot DN400 (16")

Set rubberen ringen voor rollen van
pijpsteun A
PRODUCTCODE 4006
4 rubberen ringen en bevestigingslijm

Rek voor pijpsteun A

Voor b.v.
pijp met dikke
langsnaad

PRODUCTCODE 4020
Gegalvaniseerd staal
Productcode 4006

Productcode 4020

Polyurethaanwielen en kogelrollen voor
pijpsteun B

Polyurethaanwielen voor pijpsteun B
Glijlager (4008)
Kogellager (4009)
Ophanghaken ook inbegrepen

Roestvaststalen kogelrol voor pijpsteun B

Bekrast
de pijp
niet

Productcode 4003

PRODUCTCODE 4003
Maximale belasting 280 kg per kogelrol

Kunststof kogelrol voor pijpsteun B
Productcode 4013

Productcodes 4008 en 4009

Contragewichtsysteem, vastgezet met
centreerbanden
Snel te
installeren

Productcode 4000

Maakt het
werk met pijpen
met bochten en
uitstekende delen
heel eenvoudig

PRODUCTCODE 4013
Maximale belasting 25 kg per rol van
POM-kunststof

Contragewichtsysteem op banden
PRODUCTCODE 4000
Bevat:
Contragewichtspanner/-bevestiging:
voorzien van axiaallagers
Gewichten: gegalvaniseerd staal, circa 9 kg
per gewicht (4 gewichten)
Draagkoffer voor gewicht
Totaal gewicht 43 kg
Centreerbanden afzonderlijk aan te schaffen
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"AMA®-gereedschap maakt een
ergonomische werkpositie mogelijk"

Verkoper:

Fabrikant: Welner Oy, Finland
www.welner.fi www.amaroller.fi

Importeur Benelux: Pipeq Pipework Equipment
+ 31 (0)88 70 80 700 info@pipeq.nl

