
 

TRACK 160 50 to 160 mm.

TRACK 250 75 to 250 mm.

TRACK 315 90 to 315 mm.

TRACK 400 160 to 400 mm.

TRACK 500 250 to 500 mm.

TRACK 630 355 to 630 mm.

TRACK 800 630 to 800 mm.

TRACK 1.200 710 to 1.200 mm.

Машини за челно заваряване на полиетиленови тръби TRACK 

Електро-хидравлично управляеми машини за челно заваряване на тръби и 
фитинги от полиетилен(PE) полипропилен (РР) , полибутилен (РВ) и  
поливинилиденфлуорид (PVDF) в диапазон от ø 50 до ø 1200 мм.
Благодарение на своята опростена и ергономична конструкция, машините от 
серия TRACK съчетават всички характеристики за професионална употреба с 
безупречна експлоатация, благодарение на ниското тегло на всички компоненти.

Настоящите модели на машините от серия TRACK са:

Модел                         Диапазон на размери

TRACK 160              от 50 до 160 мм
TRACK 250                         от 75 до 250 мм
TRACK 315                 от 90 до 315 мм
TRACK 400                от 160 до 400 мм
TRACK 500                от 200 до 500 мм
TRACK 630                от 355 до 630 мм
TRACK 800                от 630 до 800 мм
TRACK 1200       от 710 до 1200 мм

Butt fusion machine manually operated for polyethylene jointing

Butt fusion machines, electro-hydraulically operated, for the jointing of PE pipes and 
fittings along another plastic resins such as PP, PB, PVDF, in a range from 50 up to 
1200 mm.
Due to its simple and ergonomic construction, the TRACK range combines its high 
use features with its excellent handling because the low weight of its components.
The current models that compose the TRACK range are:

   



BASE FRAMEWORK
It consists of a metal frame provided with two transport handles where the four 
lower clamps are anchored. Four removable upper clamps are mounted on the 
top. The lower and upper clamps are made of aluminium providing a very low 
weight. The upper clamps are kept on position by means of hand-locking 
devices (no tools required).
The movable clamps are operated by two double-effect hydraulic cylinders 
connected to high pressure flexible hoses.

HEATING PLATE
It is made of aluminium coated with PTFE. The surface temperature is 
electronically controlled.

TRIMMER
It is operated by means of an electric actuator through chain transmission. It is 
provided with a safety switch to avoid not wished operation.

ELECTRO-HYDRAULIC STATION
It is composed of: electric motor, pump, distributor, pressure regulator (provided 
with pressure limiter), joystick lever for Open-Neutral-Close selection, drain 
valve, quick plugs, oil tank with view finder.
Remark: according to the machine model selected from the TRACK range, the 
features described above as per the electric motor power and pump flow can 
be different.

The machine is made up of the following components:

Машината е конструирана от следните части:

Основна машина/Базова рамка
Състои се от метална рамка, снабдена с две подвижни дръжки, на които са закрепени 
четирите долни челюсти.Четири подвижни горни скоби(челюсти) са монтирани в най-
горната част.Долните и горните челюсти са изработени от алуминий, което осигурява 
по-ниско тегло на машината. Горните челюсти остават в неподвижно положение чрез 
ръчно-заключващи устройства, за които не се изискват допълнителни инструменти.
 Подвижните скоби функционират посредством два хидравлични цилиндъра с двоен 
ефект на действие, свързани с гъвкави маркучи с високо налягане.

Нагревател/Нагряваща плоча
Изработен е от алуминий, покрит с висококачествен противозалепващ слой тефлон с 
голяма дълготрайност. Електронно контролиране на температурата на плочата.

Фрезово устройство
Управлява се посредством електрическо задвижване с голям въртящ 
момент.Снабдено е с обезопасен ключ за включване и изключване за 
предотвратяване на нежелни операции.

Електро-хидравлично устройство
Състои се от електро мотор, помпа, разпределител, регулатор за налягане за фина 
настройка на налягането при фрезоване, лост за отворено-неутрално-затворено 
положение, дренажен клапан,  резервоар за масло със зрителен индикатор.

Забележка: В зависимост от избрания модел машина от гамата TRACK, 
гореописаните характеристики за мощността на електрическия мотор и 
изпомпващия приток могат да бъдат различни.



Техническа спецификация:                                                                              Technical specification:
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