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FUSAMATIC™ 
TRÓJNIK SIODŁOWY Z ZAWOREM  
DO ZASTOSOWAŃ GAZOWYCH I WODNYCH FUSION POLSKA



Dzięki naszej wyjątkowej ofercie możemy złożyć  
naszym klientom osiem istotnych obietnic:

 
ROZWIĄZANIA, NIE TYLKO PRODUKTY

GLOBALNE KIEROWNICTWO - LOKALNE ZAANGAŻOWANIE 

JAKOŚĆ NA KAŻDYM ETAPIE

SZYBKA REAKCJA

NIEPRZERWANE INNOWACJE

OSZCZĘDNOŚCI

DŁUGOTERMINOWE PARTNERSTWO

SKUTECZNE I PROSTE ROZWIĄZANIA

„Strategia Fusion Group polega na ciągłym dążeniu do 

uzyskania pozycji preferowanego partnera naszych klientów 

jako wiodącego innowatora, producenta i dostawcy 

produktów i usług dla budowy rurociągów gazowych i 

wodnych z polietylenu na całym świecie …”

NASZE OBIETNICE
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Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 
związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 

sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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NASZE OBIETNICE
Grupa Fusion zapoczątkowała technologię łączenia rur polietylenowych w Wielkiej Brytanii, 
rozpowszechniła ją na całym świecie oraz kontynuuje dostarczanie innowacyjnych 
rozwiązań dla wielu branż. Firma Fusion została członkiem Grupy AVK w 2017 roku w 
ramach współpracy partnerskiej, która pozwoliła na rozszerzenie oferty produktów i usług 
oraz rozbudowę zaplecza produkcyjnego i połączenie wiedzy technicznej i pomysłów.

Ponad 50 lat Doświadczeń w 
Rozwiązaniach z Polietylenu
Działania Fusion są oparte na wiedzy i 
doświadczeniu naszych pracowników oraz ich 
pasji w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań. 
Od ponad 50 lat wspieramy naszych Klientów 
kompleksowymi pakietami rozwiązań w zakresie 
produktów polietylenowych dla infrastruktury 
gazowej i wodnej, górnictwa, przemysłu 
energetycznego i rolniczego. 

Zespoły naszych specjalistów współpracują z 
Klientami na wszystkich etapach - od porad 
dotyczących specyfikacji i wyboru produktów po 
organizowanie szkoleń dla zespołów instalatorów. 
Podczas współpracy z Fusion, nasi Klienci mogą 
oczekiwać najwyższej jakości na wszystkich 
etapach procesu oraz ciągłego wsparcia.

Światowej Klasy Procesy Produkcyjne 
W nowoczesnych zakładach produkcyjnych, 
laboratoriach kontrolnych i na stanowiskach 
testowych Fusion wdrożono system „lean” który 
służy nieustannemu ulepszaniu kultury produkcji. 

Jesteśmy dumni z pełnej identyfikowalności 
naszych produktów, łącznie z ich podstawowymi 
komponentami.

Wysokie Standardy
W Fusion i AVK wierzymy w dużo więcej, niż 
tylko dostarczanie produktu naszym Klientom.  
Uzyskane certyfikaty ISO9001 i ISO/TS 29001  
stanowią potwierdzenie naszego stałego dążenia 
do doskonałości. 
 
Nasze produkty spełniają, a często przewyższają, 
najwyższe standardy bezpieczeństwa i trwałości 
oraz podlegają regularnym audytom organizacji 
takich jak Bureau Veritas, AMI, BSI, DVGW i 
INSTA-CERT.

The global PE product offer brochure for gas and water features PE ball and butterfly 
valves, electrofusion, spigot and transition fittings, access systems and associated 
equipment and ancillaries.   For the full range visit our website: www.fusiongroup.com

Dodatkowe informacje o produktach grupy Fusion można znaleźć w katalogu produktów 
Global PE dostępnym do pobrania ze strony www.fusion.com.pl  

Katalog produktów Global PE obejmuje kompletną ofertę produktów: zawory kulowe i 
motylkowe z PE, kształtki elektrooporowe, kształtki doczołowe i przejściowe, systemy 

dostępowe, dodatkowe wyposażenie i materiały eksploatacyjne.   GLOBAL PE  PRODUCT OFFERFOR GAS AND WATER

O nas
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Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 

związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 
sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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Dane Techniczne
Trójniki Siodłowe z Zaworem podlegają badaniom 
i posiadają aprobaty właściwych instytutów na 
zgodność z następującymi normami:
• EN 12201-3
• EN 1555-3
• ISO4427
• ISO4437
• ISO15494

Trójniki Siodłowe z Zaworem są produkowane w 
Wielkiej Brytanii.

Trójniki Siodłowe z Zaworem w średnicach od 63 do 225 mm z odejściem 63 mm, oparte 
na konstrukcji trójnika siodłowego Multiseal, są wytwarzane i poddawane testom w naszych 
nowoczesnych zakładach produkcyjnych.

Trójniki Siodłowe z Zaworem oferują bezpieczeństwo, pewność oraz prostą i szybką instalację, 
zapewniając bezpośrednie połączenie z rurociągiem (nieczynnym lub pod ciśnieniem), a dodatkową 
korzyścią jest zintegrowany zawór.
 
Wszystkie kształtki elektrooporowe Fusion podlegają indywidualnej kontroli z użyciem 
komputerowego systemu monitorowania, wykorzystującego zaawansowaną technologię kodów 
kreskowych. Kod kreskowy zapewnia pełną identyfikowalność indywidualnych kształtek, włącznie z 
partią produkcyjną polimeru.

FUSAMATICTM 

TRÓJNIK SIODŁOWY Z ZAWOREM
DO ZASTOSOWAŃ GAZOWYCH I WODNYCH

Właściwości i Zalety
• Pojedyncza strefa zgrzewania elektrooporowego – sam zawór wraz 

z frezem są niezależną konstrukcją osadzoną w korpusie z PE100, 
co zapobiega konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych 
zgrzewów elektrooporowych lub połączeń mechanicznych, skracając 
ogólny czas przygotowania i montażu na budowie.

• Trzpień 14 mm AF umożliwia nawiercenie ścianki rurociągu za 
pomocą zintegrowanego noża i zamknięcie lub otwarcie zaworu po 
zakończeniu procesu nawiercania.

• Zintegrowana tuleja mosiężna z o-ringami zapewnia szczelność w 
instalacjach gazowych i wodnych (bez lub w obecności medium).

• Uszczelnienie pomiędzy powierzchniami mosiężnymi.
• Odporne na korozję elementy mosiężne.



Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 
związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 

sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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Końcówka Fusamatic
Opracowana przez Fusion końcówka Fusamatic 
gwarantuje w pełni automatyczny system doboru 
prawidłowych parametrów zgrzewania. Każda 
końcówka Fusamatic zawiera rezystor. Końcówka 
Fusamatic umożliwia automatyczny dobór czasu 
zgrzewania złącza po podłączeniu zgrzewarki do 
kształtki.
Operator zgrzewarki musi tylko przycisnąć 
przycisk START!A

A

B

B Prostota - Obejma Dolna 
Trójnik Siodłowy z Zaworem jest dostarczany z 
obejmą dolną. 

Konstrukcja zacisku obejmy dolnej umożliwia 
szybkie zamocowanie, oszczędza czas pracy 
instalatorów, nie wymaga użycia specjalnych 
narzędzi oraz zapewnia prawidłowe 
zamocowanie przed zgrzewaniem, gwarantując  
odpowiedni docisk siodła do rury, co przekłada 
się na najwyższą jakość połączenia.C

C

D

Druga Szansa – Podwójna Długość Odejścia
Odejście trójnika siodłowego z zaworem daje 
instalatorom „drugą szansę” w przypadku 
problemów z pierwszym połączeniem   
(rys. 1) - długość odejścia umożliwia odcięcie 
mufy i ponowne połączenie nowej kształtki  
(rys. 2).

D

Wskaźnik Zgrzewu
Ciśnienie wytwarzane przez rozszerzające 
się, topniejące tworzywo sztuczne w obszarze 
zgrzewu elektrooporowego wewnątrz kształtki 
powoduje uniesienie wskaźnika (kształtki 
siodłowe zazwyczaj mają pojedynczy wskaźnik). 
Wskazuje to osiągnięcie wymaganego ciśnienia i 
prawidłowe zakończenie procesu zgrzewania.

Kod Kreskowy / Kod QR 
Kontrola jakości to podstawa sukcesu kształtek 
Fusion. Wyjątkowa funkcja kodu kreskowego 
(zgodność z ISO 13950 - zgrzewanie oraz ISO 
12176-4 - identyfikowalność) wraz z kodem QR 
gwarantuje pełną identyfikowalność materiałów 
użytych do wytworzenia poszczególnych 
kształtek oraz stanowi źródło informacji 
dotyczących zgrzewania dla zgrzewarek 
wyposażonych w czytnik kodów kreskowych.

E

Zintegrowany  Zawór Mosiężny
Trójnik Siodłowy z Zaworem jest oparty na 
doskonale znanej konstrukcji trójnika siodłowego 
Multiseal wyposażonej w zintegrowany zawór 
mosiężny.   

Zintegrowany zawór umożliwia wielokrotne 
zamykanie i otwieranie dzięki czemu nie jest  
konieczne użycie dodatkowego zaworu liniowego 
na odgałęzieniu.

F

Wytłoczone Parametry Zgrzewania
Na każdej kształtce Fusion wytłoczone są 
właściwe parametry zgrzewania przydatne przy 
ręcznym wprowadzaniu danych do zgrzewarki.  

Parametry te obejmują rozmiar kształtki, 
materiał (PE100), stosunek średnicy zewnętrznej 
do grubości ścianki rury (SDR), parametry 
zgrzewania oraz ciśnienie nominalne instalacji 
wodnej i gazowej.

Trwałe Oznaczenie Numeru Partii
Wytłoczony na powierzchni kształtki numer partii 
to jeden z wielu elementów systemu kontroli 
jakości kształtek Fusamatic. 

Numer jest również dostępny w postaci kodu 
kreskowego.

Rys. 1

Rys. 2

FUSAMATICTM 
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Kod kształtki z 
końcówką 4 mm

Kod kształtki z 
końcówką 4,7 mm

Średnica 
kształtki L H h W Czas 

zgrzewania 
Czas 

chłodzenia Waga Ilość w 
opakowaniu

Rozmiar 
opakowania
(szer. x dł. 

x głęb.)  
Kod 

dostawy

mm mm mm mm mm s min Kg mm
TVSBKHFA63X63U TVSBKHA63X63U 63 x 63 165 250 59.5 146 100 10 2.25 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA75X63U TVSBKHA75X63U 75 x 63 165 250 57 146 120 10 2.35 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA90X63U TVSBKHA90X63U 90 x 63 165 250 57 146 100 10 2.37 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA110X63U TVSBKHA110X63U 110 x 63 165 269 105 146 100 10 2.53 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA125X63U TVSBKHA125X63U 125 x 63 165 269 112 146 100 10 2.54 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA160X63U TVSBKHA160X63U 160 x 63 165 272 137 146 100 10 2.55 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA180X63U TVSBKHA180X63U 180 x 63 165 272 147 146 100 10 2.56 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA200X63U TVSBKHA200X63U 200 x 63 165 272 157 146 100 10 2.67 5 295 X 485 X 333 A

TVSBKHFA225X63U TVSBKHA225X63U 225 x 63 165 272 169 146 100 10 2.69 5 295 X 485 X 333 A
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• PE100

• Woda PN16

• Gaz 10 Bar

• d63x63 - 225x63

Trójnik Siodłowy z Zaworem i Obejmą Dolną
Odejście 63 mm

Produkty są klasyfikowane według trzech kodów dostawy w zależności od parametrów dostawy i dostępności:

A = Dostępne w magazynie lub w czasie do 6 tygodni
B = Dostępne w czasie do 6 tygodni
C = Dostępne na zamówienie

Powyższe terminy realizacji zamówień to daty orientacyjne i obejmują czas niezbędny do uzupełnienia stanów magazynowych.

W przypadku pilnego zamówienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail fusion@fusion.com.pl lub numerem  
telefonu +48 723 88 72, aby uzyskać szczegółowe informacje o dostawie.

Kody Dostawy

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 
związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 

sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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Kody Dostawy

GRUPA FUSION ZDOBYŁA REPUTACJĘ WIODĄCEGO INNOWATORA I 
GLOBALNEGO DOSTAWCY USŁUG W SEKTORZE  GAZOWYM, WODNYM 
I PRZEMYSŁOWYM. FUSION ASSIST TO NAJNOWSZE ROZWIĄZANIE, 
KTÓRE POTWIERDZA TĘ POZYCJĘ.
Poprzez budowanie relacji z naszymi partnerami, uwzględnianie ich 
opinii i reagowanie na ich zarówno strategiczne, jak i codzienne 
wyzwania, możemy opracować rozwiązania, produkty i usługi, które 
ułatwiają osiąganie wymaganych rezultatów i rozwiązywanie problemów.

Zarządzanie siecią i mapowanie zasobów to dwa kluczowe tematy, 
których rozwiązaniem jest aplikacja mobilna FUSION ASSIST. 

FUSION ASSIST to darmowa aplikacja dla inżynierów i techników z 
branży sieci mediów gazowych, wodnych i przemysłowych. Aplikacja 
składa się z czterech podstawowych modułów, które pozwalają określić, 
wybrać, a następnie zarejestrować jakość wykonanego połączenia oraz 
jego lokalizację GPS.

Aplikacja FUSION ASSIST jest dostępna do bezpłatnego pobrania.

...Assist
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Fusion Toolbox 
Obszar, w którym można uzyskać 
praktyczne porady, dostęp do narzędzi 
i poradników dotyczących instalacji, 
szkoleń i projektowania systemów 
rurociągów.

Fusion Insight
Kompleksowy system zarządzania 
zasobami zapewniający pełną 
identyfikowalność zasobów.

Fusion AR 
Technologia rzeczywistości 
rozszerzonej zapewniająca wgląd w 
nasze produkty.

O Fusion
Informacje na temat historii grupy 
Fusion, które pozwalają naszym 
klientom poznać czym się kierujemy w 
biznesie  i nasze strategie.

FUSION ASSIST

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 
związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 

sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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Sieć  Rozdzielcza

Gazowa lub Wodna 

Elektrooporowy Trójnik Równoprzelotowy
Średnice od 20 do 250mm

NOWA seria elektrooporowych trójników 
równoprzelotowych dużych średnic dostępna  

w rozmiarach 200, 225 i 250 mm

Zawór Kulowy Certus PE
Średnice od 20 do 180mm

D

Odgałęzienie Siodłowe
Dostępne różne opcje mocowania bez obejmy, 

z obejmą dolną lub obejmą taśmową
Średnice od 40 do 630 mm  
z różnymi średnicami odejść

C

FE

Trójnik Siodłowy z Zaworem
Bezpieczeństwo oraz prosta i szybka instalacja. Zintegrowany zawór 
mosiężny umożliwia wielokrotne zamykanie/otwieranie przepływu.
Obejma dolna – średnice od 63 do 225 mm z odejściem 63 mm

SCHEMAT TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ
PRZYKŁADOWE PAKIETY ROZWIĄZAŃ

B

Mufa Elektrooporowa
Średnice od 20 do 630mm

Mufy elektrooporowe dużych średnic 
dostępne w rozmiarach 450 do 630 mm

A

A
B

C
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Kolano Elektrooporowe 90o

Średnice od 20 do 250mm
NOWA seria kolan elektrooporowych 

dużych średnic dostępna w 
rozmiarach 200, 225 i 250 mm

NOWOŚĆ  
Trójnik 

Siodłowy z 

Zaworem



SCHEMAT TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ
PRZYKŁADOWE PAKIETY ROZWIĄZAŃ

TRÓJNIK SIODŁOWY Z ZAWOREM | 9  
Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 

związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 
sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl

Fusion Polska zapewnia pełne wsparcie dzięki 
kompletnym pakietom rozwiązań w zakresie 
produktów polietylenowych dla dowolnych 

projektów rurociągów wodnych i gazowych. 
Pełna oferta dostępna jest na stronie 

www.fusion.com.pl

D

C

C

E

C

F

SBOX Max - zgrzewanie elektrooporowe 
Zgrzewarka elektrooporowa SBOX Max 
zapewnia funkcjonalność, niezawodność 

i możliwość zgrzewania kształtek 
elektrooporowych w instalacjach gazowych, 
wodnych i innych instalacjach rurowych o 

średnicy od 20 do 630 mm

Gator - automatyczne zgrzewanie doczołowe 
Zgrzewarki doczołowe serii Gator zostały 

zaprojektowane i opracowane do użycia z rurami 
polietylenowymi w sieciach rozdzielczych gazowych 

i wodnych.
Dostępne różne opcje do zgrzewania 
rur o rozmiarze od 63 do 400 mm



Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 
związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 

sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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Odwiedź stronę Fusion Polska - www.fusion.com.pl, aby uzyskać dostęp do modeli Fusion BIM i CAD w formacie .dxf, 
.igs i .step.

Modele umożliwiają klientom użycie rysunków 2D i 3D w różnych  programach do projektowania infrastruktury 
wykorzystujących CAD i BIM.

Modele BIM i CAD Fusion są dostępne 
na stronie www.fusion.com.pl

MODELE BIM I CAD
RYSUNKI 2D I 3D



Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze były aktualne na dzień wydania. Polityka Fusion polega na nieustannym ulepszaniu produktów i rozszerzaniu oferty, w 
związku z czym firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi. Wszystkie wymiary podane w niniejszym katalogu są wymiarami nominalnymi. Liczba 

sztuk w opakowaniu może się w niektórych przypadkach różnić od informacji podanych w katalogu.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.fusion.com.pl
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Modele BIM i CAD Fusion są dostępne 
na stronie www.fusion.com.pl

MODELE BIM I CAD
RYSUNKI 2D I 3D

Fusion Polska to wiodący innowator, producent i dostawca produktów, usług i rozwiązań dla instalacji 
gazowych i wodnych z polietylenu. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.fusion.com.pl

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
PORADNIK WYBORU PRODUKTÓW

MUFA 
PE100
Woda PN16
Gaz 10 Bar
d20-400mm

REDUKCJA
PE100
Woda PN16
Gaz 10 Bar
d25x20-180x125mm

Redukcje długie dostępne 
w rozmiarach powyżej 
180 mm

ZAŚLEPKA
PE100
Woda PN16
Gaz 10 Bar
d20-250mm

Zaślepki długie dostępne 
w rozmiarach powyżej 
250 mm

KOLANO 90O

PE100
Woda PN16
Gaz 10 Bar
d20-250mm

ZAWORY KULOWE 
CERTUS PE
PE100
SDR 11
(SDR 17/17,6 dostępne 
na zamówienie)
d20-180mm

ODGAŁĘZIENIE 
SIODŁOWE
OBEJMA DOLNA
PE100
Woda PN16
Gaz 10 Bar
d90x90-250x125mm

SBOX LITE 220V –  
ZGRZEWARKA 
ELEKTROOPOROWA
Zgrzewanie kształtek 
Fusamatic o średnicy od 
20 mm do 125 mm

SKROBAK UNIPREP
Przygotowanie końców 
rur do zgrzewania 
elektrooporowego

63-250mm
90-400mm
125-500mm
450-710mm

SBOX MAX – 
ZGRZEWARKA 
ELEKTROOPOROWA 
Zgrzewanie kształtek 
Fusamatic o średnicy od 
20 mm do 630 mm

SKROBAK 
UNIWERSALNY
Przygotowanie końców 
rur do zgrzewania 
elektrooporowego
Zaprojektowane do rur w 
kręgach

20-63mm

SKROBAK RĘCZNY
Do przygotowania 
powierzchni rury 
przed zgrzewaniem 
elektrooporowym

Szerokość ostrza 1,5”
Szerokość ostrza 2,5”

OBEJMA MAXI POSI
Zacisk do blokowania i 
współosiowego ustawienia 
łączonych elementów 
podczas zgrzewania

32-63mm

NOŻYCE DO CIĘCIA RUR
Nożyce do cięcia rur 
polietylenowych

16-42mm
20-63mm

GILOTYNA DO CIĘCIA 
RUR
Do cięcia rur 
polietylenowych

63-125mm
63-225mm
63-315mm

ZESTAW ZACISKÓW 
MULTICLAMP
Zacisk do blokowania i 
współosiowego ustawienia 
łączonych elementów 
podczas zgrzewania
Do instalacji w wąskich 
wykopach.
63-180mm

AVK PENTOBOX
Studzienka wodomierzowa

Dostępne różne opcje

SKRZYNKA DO ZASUW
Umożliwia dostęp do 
zaworów w instalacjach 
podziemnych.

Dostępne różne opcje

Dodatkowe informacje o produktach 
grupy Fusion można znaleźć w 
katalogu produktów Global PE.

Katalog produktów można pobrać 
ze strony www.fusion.com.pl

Globalna oferta produktów PE

GLOBAL PE  PRODUCT OFFERFOR GAS AND WATER
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