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Oferta obejmuje dwa uniwersalne urządzenia, 
pasujące do każdego z systemów zaprasowywa-
nych firmy Viega. Większa zaciskarka Pressgun 5 na-
daje się do wszystkich złączek metalowych o śred-
nicy od 12 do 108 mm oraz kształtek z tworzywa 
sztucznego o wymiarach od 12 do 63 mm. Waga 
urządzenia bez szczęk zaciskowych, wynosi 3,2 kg. 
Z kolei kompaktowa zaciskarka Pressgun Picco to 
idealne rozwiązanie do montażu w wąskich kanałach 
instalacyjnych lub systemach zabudowy podtynko-
wej. Waga maszyny (bez szczęk) to jedynie 2,5 kg.  
Przeznaczona jest do złączek metalowych o śred-
nicach od 12 do 35 mm oraz kształtek z tworzywa 
o wymiarach od 12 do 40 mm. Oba urządzenia są 
doskonale wyważone i już od pierwszej chwili  

doskonale leżą w dłoni. Ergonomiczny kształt po-
zwala na wygodna obsługę jedną ręką.

Obrotowa głowica i szczęki z funkcją zatrzasku
Zalety urządzeń z serii Pressgun są szczególnie wi-
doczne, gdy trzeba wykonać połączenie w trudno 
dostępnym miejscu, na przykład w szachcie insta-
lacyjnym, bezpośrednio pod stropem. Szczęki za-
ciskarki bez problemu nałożymy na złączkę, nawet 
pod bardzo dużym kątem lub w trudno dostępnym 
miejscu. Jest to możliwe dzięki obracanej o 180° gło-
wicy oraz połączeniu pierścieni zaciskowych z zakła-
danymi bezstopniowo szczękami przegubowymi.  
To elastyczne rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich 
średnic znamionowych od 12 do 108 mm (od ⅜" do 4").  

Dzięki odpowiednim pierścieniom nawet skompliko-
wane instalacje mogą być montowane przez jedną 
osobę. Kolejną praktyczną opcją są szczęki zaciskowe 
z funkcją zatrzasku, do bezpiecznego montażu jed-
ną ręką. Zaciskarki wyposażone są również w spe-
cjalną lampkę LED, bardzo przydatną podczas pra-
cy w słabo oświetlonych miejscach.

Maksymalne bezpieczeństwo pracy
Urządzenia firmy Viega zapewniają instalatorowi nie 
tylko komfort montażu, ale również najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. Oba modele Pressgun wyposażone 
są w funkcję opóźnienia włączenia, sworzeń zabez-
pieczający, wskaźnik serwisowy i automatyczną blo-
kadę po osiągnięciu maksymalnej liczby zaprasowań  

(42 000 dla Pressgun 5 i 32 000 dla Pressgun Picco). 
Ważną zaletą z punktu widzenia instalatora są rów-
nież terminy obowiązkowych przeglądów. Serwis ko-
nieczny jest dopiero po 4 latach albo po wykonaniu 
40 000 (Pressgun 5) lub 30 000 (Picco) zaprasowań.
 
Zaciskarki mogą być zasilane sieciowo lub wypo-
sażone w wydajny akumulator litowo-jonowy 
18V/2,0 Ah najnowszej generacji, z optymalnymi 
właściwościami rozruchowymi i zabezpieczeniem 
przed głębokim wyładowaniem. Urządzenie oraz 
akcesoria montażowe dostarczane są w zestawie 
z praktyczną, kompaktową walizką do przecho-
wywania i wygodnego transportu sprzętu na miej-
sce budowy. 

W dzisiejszych czasach instalatorzy 
coraz bardziej cenią rozwiązania 
zapewniające szybszy, łatwiejszy  
i bezpieczniejszy montaż. Wykonywanie 
połączeń zaprasowywanych przy użyciu 
zaciskarek Viega pozwala zaoszczędzić 
do 80% czasu, w porównaniu z innymi 
sposobami łączenia rur. Obrotowa 
głowica i pierścienie ze szczękami 
przegubowymi umożliwiają pracę 
nawet na minimalnej przestrzeni. 

Uniwersalne zaciskarki Viega Pressgun
Komfortowa praca, nawet w trudno dostępnych miejscach

Szczęki zaciskowe, zakładane bezstopniowo na pierścieniach 
zaciskowych oraz obracana o 180° głowica pozwalają 
na komfortowe zaprasowywanie nawet w najtrudniej 
dostępnych miejscach, np. bezpośrednio pod stropem

Zaciskarki Viega wyposażone są w specjalną lampkę LED, bardzo 
przydatną podczas pracy w słabo oświetlonych miejscach
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