
BÄTTRE KVALITET

RÖRSVETSVERKTYG

BÄTTRE ERGONOMI

BÄTTRE LÖNSAMHET



Stabila, slitstarka och flyttbara rörstöd   
Justerbar höjd
Galvaniserade ramar och ramkomponenter

 

Rörstödsserie för rörsvetsning, inklusive stöd A, B och C
PRODUKTKOD 2040

Rörstöd

Ergonomisk

arbetsposition

Stabilt och 

slitstarkt

AMA-produkter gör arbetet lättare och mer ergonomiskt

A

B

C

Rörstödsserie Produktkod 2040



Rostfri

spännkedja

Gummiringsserie Produktkod 4006

Rostfria rullar

förflyttas

enligt rörens

diameter

T.ex för rör 

med tjocka

svetsfogar

Rostfria kulor

förflyttas

enligt rörens

diameter

Skrapar 

inte röret

Tillbehör för rörstöd:

Produktkoder 4008 och 4009

Produktkod 1010

Rullar i rostfritt stål     
Spännkedja i rostfritt stål     
Justerbar höjd     
Max bärkraft 1.500 kg     
Användning med kedjespänning: 

Användning utan kedjespänning: 

Vikt 33 kg

RÖRSTÖD A (1010)
 

15 -720 mm rör     

700 - 1000 mm rör

Kulrullar i rostfritt stål     
Justerbar höjd     
Max bärkraft 560 kg     
Användning: rörstorlekar 

Vikt 14 kg

RÖRSTÖD B (1020)
 

15 - 720mm

Hjälpstativ     
Justerbar höjd, inklusive rör
ovanpå     
Max bärkraft 560 kg     
Användning: rörstorlekar

Vikt 6 kg

RÖRSTÖD C (1030)
 

15 - 720 mm

Produktkod 1020 Produktkod 1030

Behändigt

 hjälpstöd

För rullar till

stöd A
4 gummiringar och lim

Inkluderar även förvaringskrokar

GUMMIRINGSSERIE FÖR STÖD A (4006)

 
POLYURETANHJUL FÖR STÖD B
Glidlager (4008)
Kullager (4009)

A B C

Hjul  till stöd B



Innehåller 7 st band och en
bandspännare     
Innehåller följande band: 

Innehåller bandspännare Standard (3010)

DN150, DN200, DN250, DN300, DN/NS 350,
DN/NS 400 och DN/NS 500

Centreringsband - grundserie
PRODUKTKOD 3040

Innehåller banden:

Innehåller bandspännare Mini (3030)     
Innehåller en bandhållare för verktygslåda
(3050)

DN65, DN80, DN100 och DN125     

Centreringsband - miniserie
PRODUKTKOD 3060

Centreringsband - grundserie

Centreringsband - miniserie

Produktkod 3040

Produktkod 3060

Extremt snabba, exakta och användarvänliga
centreringsband för rör. Minskar monterings-
och svetsningsfel till ett minimum.

Centreringsband

Centreringsband



Bandspännare

Bandspännare
En bandspännare används för att
spänna bandet, så att rörens
centrering blir så noggrann som
möjligt.

 

Minskar

svetsdefekter
Enkel 

häftsvetsning

Bandspännare Stor
Produktkod 3020

Rekommenderas för: DN/NS 600 - DN/NS 1500

Bandspännare Standard
Produktkod 3010

Rekommenderas för: DN150-DN/NS 500

Bandspännare Mini
Produktkod 3030

Rekommenderas för: DN65-DN150

Tillverkningsmaterial rostfritt
stål     
Trycklagrad     
Rekommenderas för bandstorlekar
DN/NS 600 och större     
Vikt 2,4 kg     
50 mm längre slaglängd     
Större vridmoment
Även bättre lämpad för rör med
tjocka väggar

BANDSPÄNNARE STOR (3020)  
Tillverkningsmaterial rostfritt stål
Trycklagrad     
Rekommenderas för bandstorlekar

Vikt 2,3 kg

BANDSPÄNNARE STANDARD (3010)

DN150 - DN/NS 500

Tillverkningsmaterial rostfritt stål
Trycklagrad     
Rekommenderas för andstorlekar

Vikt 0,9 kg, lätt att hantera
Liten och behändig bandspännare
vid sidan om

BANDSPÄNNARE MINI (3030) 

DN65 - DN150     

Tjäna mer genom att
optimera

arbetsmetoder och
utrustning

Bandspännare MiniBandspännare Standard

Gör 

monteringen

 snabbare



 Välj ett lämpligt AMA centreringsband här:

Bandstorlekar

Storlekar DN65, DN80, NS100
Rekommenderad bandspännare 

CENTRERINGSBAND MED GÅNGJÄRN

Mini 3030

Storlekar DN100 - DN/NS 500
Rekommenderad bandspännare 

CENTRERINGSBAND STANDARD

Mini 3030, Standard 3010

Storlekar DN/NS 600 - DN/NS 1500
Rekommenderad bandspännare 

CENTRERINGSBAND 2-DELAD

Stor, 2 st 3020 

Bandtyper

Bandhållare för verktygslåda
PRODUKTKOD 3050

Bandhållaren gör att band och bandspännare
bekvämt kan fästas på verktygslådans utsida.
Hållaren är låst när verktygslådans lock är låst.

Produktkod 3050



Motviktssystem

Motviktsinfästning
tillverkningsmaterial rostfritt stål
och galvaniserat stål, trycklagrad

Vikterna är gjorda av galvaniserat stål,
cirka 9 kg/st (4 st)
Bärhållare för vikterna
Total vikt 43 kg

Med hjälp av AMA centreringsband,
underlättar ett motviktssystem med
snabbinfästning verkstadsförberedelse och
svetsning av tunga utskjutande delar
på rörböjar.
 
Innehåller:

PRODUKTKOD 4000

Produktkod 4000

Motviktssystem

Snabb 

att montera



Styrs med 

fotpedal

Ökar hastigheten och effektiviteten i
rörsvetsarens arbete  
Förbättrar lönsamheten
Förbättrar svetsfogens kvalitet     
Förbättrar ergonomin     
Minskar start och stopp     
Minskar skillnaden i fackkunskapsnivå

Vikt 23 kg + rörstöd A 33 kg     
Max vridstyrka 30 Nm     
Lämpar sig för alla manuella svetsmetoder
MIG, MAG, TIG och MMA
Tillverkad i Finland

Effektiv och kompakt rörroterare, som lämpar
sig både för byggarbetsplatser och
förberedande verkstadsarbete. 
AMA Roller® roterar rören vid vald hastighet.
     

mellan olika svetsare     

 

AMA Roller® 

PATENTERAD

Ergonomisk

svetsposition

Montering med
snabbinfästningar

till A-stödet

Reglerbar
rotationshastighet

och -riktning

Ökar 

effektiviteten med

upp till 30%

AMA Roller® Rörroterare
PRODUKTKOD 7010

Produktkod 7010



AMA Roller®

Lämpar sig för 
rördiametrar

på 30-508 mm

Enkel att 
vrida i lodrätt

läge

Lätt och enkel 
att flytta

Svetsning (även svåra material)    
Häftsvetsning    
Kapning med t.e.x vinkelslip    
Rengöring av kälfogen     
Börstning av rostfri/syrafast svetsfog     

AMA Roller® roterar rören vid:
 

 
 

Minskar
svets-

defekter



Patenterad     
CE-märkt     
Vikt 23 kg + rörstöd A 33 kg     
Nominell spänning 220/230 V     
Strömstyrka 0,9 A     
Frekvens 50/60 Hz     
Effekt 100 W     
Diameter på de rör, som ska roteras 30-
500 mm     
Max vridstyrka 30 Nm     
Max rotationshastighet 1,25 m/min

Specifikationer

Exempel på AMA Roller®'s max vridstyrka (30 Nm):

Exempel: rör 6 m + böj 

Rördiameter (D): 

30 - 300 mm

350 mm  

400 mm 

500 mm

 

Max väggtjocklek (T):

10 mm

8 mm

6 mm

4 mm

AMA Roller® 



AMA Roller® ökar varje år svetsproduktionens
effektivitet med upp till 30%
 

Anordningen gör helt enkelt vårt svets- och monteringsarbete lättare och

mer effektivt. Jag har bedömt och räknat ut att dess användning förbättrar

vår svetsproduktion upp till 30% årligen. 

 

Dessutom främjar den fysiskt välbefinnande på arbetsplatsen och gör arbetet

betydligt trevligare. Våra anställda vill inte sluta använda produkten och

detta säger mycket om Rollerns betydelse. Jämfört med andra liknande

anordningar, är Rollerns användbarhet överlägsen. 

 

Svetsaren tar alltid AMA Roller® med sig till arbetsplatserna som  normala

rörstöd. Men nu har stödet en rörroterare, så rotationen sker med samma

anordning. 

 

Paul Heiskanen, KPH Tech Oy

Fackmän kan fokusera på vad som är viktigt
 

Våra erfarenheter vid användning av anordningen har alla varit positiva. I

vår förberedande verkstad hanterar vi vanligtvis 200-250 mm rör, som AMA

Roller kan rotera vid daglig användning utan några som helst problem. Med

flera AMA Roller har vår manuella svetsproduktion fått upp farten på

märkbart sätt, eftersom svetsarna kan koncentrera sig på det väsentliga och

den förbättrade kvaliteten minskar  behovet av efterbehandling och lagning.

 

Tidigare använde vi lägesställare för att rotera rören, men AMA Roller

innebär en betydande innovation på detta område. Jag har aldrig sett en så

lätt, funktionell och användarvänlig anordning på marknaden tidigare. 

 

Jaakko Pietilä, Fineweld Oy

AMA Roller® användarens erfarenhet



Återförsäljare:

"AMA Roller® förbättrar vår effektivitet 
med upp till 30%"

"Anordningen underlättar och ökar 

helt enkelt effektiviteten i  vårt svets- och

monteringsarbete"

"Vår manuella svetsproduktionshastighethar ökat på betydande sätt"

"Den förbättrade kvaliteten minskar också

behovet av efterbehandling och

reparation"

"AMA Roller roterar alla
typer av komponenter, vilket tidigare

krävde manuellt arbete"

Collett Svetsmaskinservice AB
Box 7115, 187 12 Täby         

Besöksadress: Tillverkarvägen 12, 187 66 Täby

Telefon : 08-732 82 22

Mail: order@collett.se

www.collett.se


