
REPICO – O nouă soluție în materie de 
cuplaje și coliere de reparații 

Anul acesta Vestra a ad ugă în portofoliul său un nou produs de la AVK și anume  AVK REPICO - 
cea mai nouă adiție la gama extinsă de produse din gama cuplajelor și colierelor de reparații. 

Gama REPICO este compusă din cuplaje și coliere de reparație care garantează nu numai o 
montare rapidă și simplă, ci oferă și o soluție economică și durabilă. Acest lucru se obține prin 
utilizarea oțelului inoxidabil de înaltă calitate AISI 316, care oferă o durată de viață extrem 
de lungă.

Un cuplaj de țeavă Repico are mai multe avantaje față de o metodă tradițională de conectare 
(reparație):

 • u n cuplaj Repico aelatsni es ză  nî doar câteva minute și nu necesită prea 
     multă pregătir ;e
 • d eoarece este o instalare mecanică ce necesită doar o cheie dinamometrică, nu  
     există niciun risc de incendiu sau explozie în timpul instalări ;i
 • c uplajul Repico cântărește mai puțin decât o �anșă, astfel suportul pentru țevi  
     devine mai ușor și costul transportului mai mi ;c
 • u n cuplaj Repico este mai mic decât o �anșă. Așadar e nevoie de mai puțin spațiu  
     de stocare, capacitate de transport mai mică, mai puțin spațiu pentru a instala 
     o țeav ;ă
 • d atorită materialelor moi de etanșare, cuplajul Repico va absorbi vibrațiile, 
     acest lucru reducând stresul asupra conductelor și riscul de apariție a �surilo .r

Avantaje ale cuplajelor și colierelor REPICO:
•  uc etazinruf if top ocipeR elejalpuc reziste ățn  la tracțiun ;e
•  �xează conducta și absoarb vibrațiile și zgomotu ;l
•  DN15 – DN100 ;0
•  se folosesc pentru orice tip de conduct ;ă
•  urcul ed enuiserp  de la 12 la 32 ba ;r 
•  de�exie unghiulară max. 5 ;º
•  AISI31 ;6
•  sistem ergonomic de prindere a șuruburilo .r

Gama de colierele de reparații Repico oferă posibilitatea de a repara o țeavă atunci când 
aceasta este deteriorată. Toate colierele au balamale sau încuietori care permit colierului să 
�e "înfășurat"  în jurul zonei afectate. Acest colier de reparație oferă o soluție mai rapidă 
decât înlocuirea unei secțiuni de țeavă și implică costuri mult mai mici. 


