
Viega Raxofix 
– det nye pressfittingsystemet



Større gjennomløp, 
bedre brukervennlighet

Viega Raxofix – økonomisk i stedet 

for besværlig

Viega Raxofix er et innovativt, trykktapsop-
timert rørledningssystem i plast til drikke-
vanns- og varmeanlegg. Spesiell kvalitet: 
Vesentlig mindre trykktap og forbedret 
gjennomløpsnivå og hygiene og enkel 
montasje. Innovasjonen som gjør dette 
mulig: Fittings i rødgods av høy kvalitet 
med slitsterke støttebøsninger kombinert 
med en enestående presteknikk.

Trykktapsminimert 
Raxofix 
rødgods-fitting

Tradisjonell 
messing-fitting på 
markedet

En ny «raksial» presteknikk

Den nyutviklede raksiale presteknikken 
fra Viega kombinerer fordelene ved 
radial presteknikk (enkel forarbeidning) 
og aksial glideteknikk (homogen pres-
sing). På denne måten blir den radiale 
bevegelsen til presbakkene laget om til 
en aksial pressing og danner således 
i en enkelt arbeidsgang en mer sikker 
og homogen forbindelse. Uten O-ring, 
uten kalibrering og med opp til 30 % 
tidsbesparelse.
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Minimert trykktap, 

bedre brukervennlighet

Raxofix rødgodsfittings av høy kvalitet 
har specielt gunstig geometrisk utform-
ning som sikrer gjennomstrømning uten 
rettvinklede strømningsveier eller skarpe 
kanter. På denne måten sikres det et 
nesten gjennomgående fritt rørtverr-
snitt. Følgevirkningen er et høyt gjennom-
strømningsnivå og en lav Zeta-verdi (mot-
standskoeffisient) som er de tradisjonelle 
rørledningssystemene i plast på markedet 
langt overlegne. 

I praksis betyr dette: Et minimert trykktap 
og stor brukervennlighet i rørledninger 
i serie og i ring til siste tappeinnretning.

Raxofix bøyning med optimal gjennom-
strømning og minimalt trykkfall og turbulens 
som reduserer trykktap.

Tenk økonomisk: Viega Raxofix, det nye pressfittingsystemet!

Forbedret økonomisk effektivitet, 

bedre hygiene

Den patenterte konstruksjonen med 
mindre trykktap betyr økonomiske for-
deler: Takket være den gode gjennom-
løpskvaliteten kan Raxofix-anlegg med i 
det minste tilsvarende ytelsesnivå som 
tradisjonelle rørledningsanlegg i plast, 
legges ut i mindre dimensjoner. Resultat: 
Et mindre forbruk av materiale, lavere 
driftkostnader og forbedret hygiene, idet 
stagneringsrisikoen reduseres kraftig 
med et mindre anleggsvolum.

20 mm 16 mm

Vanlig plastrørsystem på markedet
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Viega A/S – Filial Norge
Gamle Drammensvei 196
N-1365 Blommenholm
Telefon: +47 67 54 22 77
Telefaks: +47 67 54 42 75
info@viega.no
www.viega.no

Enkle koblinger 
– Viega Raxofix

Bedre økonomisk effektivitet for drikkevanns- og varmeanlegg. Trykktapsminimerte fittings muliggjør bruk av 16 mm, der det 
ville ha vært brukt 20 mm på etasjenivå. Dessuten reduseres arbeidstiden på grunn av lett montasje. Viega Raxofix, det nye 
pressfittingsystemet.


