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Wavin Tigris  
Presmaskiner
Til presning af Pex-One, Wavin 
Tigris M1 og K1 presfittings
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Presmaskiner med indbyggede fordele

Wavin lancerer nu tre nye presmaskiner og et nyt håndværktøj 

til presning af Pex-One, Wavin Tigris M1 og K1 presfittings. De 

nye maskiner byder på en række forbedringer og nyskabelser, 

der giver nem, hurtig og sikker installation. 

 

Nyt i sortimentet:

 Tigris presmaskine ECO 202, 230 volt, Ø15 – Ø63 mm

 Tigris akku-presmaskine ACO 202, Li-Ion batteri, 

 Ø15 – Ø63 mm

 Tigris akku-presmaskine Mini Aco 102, Li-Ion batteri, 

 Ø15 – Ø40 mm

 Tigris håndpresværktøj MFP 101

 Presbakker

Fordele:

 Automatiseret presning

 Elektrisk kontrol af låsebolt

 Serviceindikator

Wavin Tigris Presmaskiner
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Wavin Tigris Presmaskiner

For at opnå sikre og pålidelige samlinger er det vigtigt, at det 

anvendte presværktøj er af høj kvalitet og nemt at arbejde med. 

Med de tre nye Wavin Tigris presmaskiner og håndpresværktøj 

er du garanteret et moderne sortiment af værktøj, der leverer 

varen – samling efter samling. 

 

Nye presmaskiner

Wavin Tigris Presmaskine ECO 
202, 230V

Wavin Tigris Akku-presmaskine 
ACO 202

Wavin Tigris Akku-presmaskine 
Mini ACO 102

Wavin Tigris Håndpresværktøj 
MFP 101 

 

FOTO: håndpresværktøj – skal 

fritlægges!! Det er den til højre:o)

230 V 18 V / 1,5Ah  Li-Ion 12 V/ 1,5Ah  Li-Ion

Ø15 – Ø63 mm Ø15 – Ø63 mm Ø15 – Ø40 mm Ø15 – 20 mm 

Automatisk tilbageløb Automatisk tilbageløb Automatisk tilbageløb

Automatiseret presning Automatiseret presning Automatiseret presning

Sikkerhedsstop Sikkerhedsstop Sikkerhedsstop

Kontrol af preskraft Kontrol af preskraft Kontrol af preskraft

Elektrisk kontrol af låsebolt Li-Ion Batteri Li-Ion Batteri

Serviceindikator Elektrisk kontrol af låsebolt Drejbart hoved

Indikator for batteriniveau Indikator for batteriniveau

Serviceindikator Serviceindikator

Wavin nr.: 0657505 Wavin nr.: 0657600 Wavin nr.: 0657700 Wavin nr.: 0657800

VVS nr.: 045598523 VVS nr.: 045598700 VVS nr.: 045598600 VVS nr.: 045598510

10 års systemgaranti

Med Wavin systemgaranti er du sikret i 10 år mod fejl og mangler, 

ydelses- og/eller funktionssvigt i systemet, tingskade eller per-

sonskade på tredjepart, der opstår på baggrund af et sådan svigt.

Til gengæld forventer vi, at alle produkter i rørsystemet skal 

komme fra Wavins pex- og alupex produktsortiment, at Wavin 

godkendte presmaskiner og presbakker skal anvendes ved 

presfittings - og naturligvis skal ingen reparation eller udskiftning 

sættes i gang for Wavins regning uden forudgående aftale.

De nærmere vilkår og betingelser for Wavins 10 års system-

garanti finder du på wavin.dk, hvor du også kan downloade 

garantibeviset og sende det til os.

Sikre samlinger
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Discover our broad portfolio at wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) 
specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens 
udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den 
gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet 
og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget 
ansvar for. © 2019 Wavin

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin  |  Wavinvej 1  |  DK-8450 Hammel  |  Telefon +45 8696 2000  |  Internet www.wavin.dk  
E-mail wavin.dk@wavin.com  |  www.wavin.com

Hot & Cold Water Foul Water Gas & Water Mains

Indoor Climate Storm Water Geotextiles 

Soil & Waste 

 

 

 

 


