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ราคาท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

มาตรฐาน มอก.982-2556 / TIS.982-2556

หมายเหต ุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (Outside diameter : mm.)  PN = ชัน้แรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar)
(Remarks)       SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
                   2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร สำหรับท่อขนาด 20 มม.- 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 เมตร และ 100 เมตร
                       (Standard pipe length per piece in 6 M.and 12 M. for pipe OD 20 mm. - 110 mm. could be coiled in 50 M. and 100 M.
                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์ 



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



Size (mm

หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



สามทางฉาก (Fabricated Equal Tee)

หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์
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หมายเหต ุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (Outside diameter : mm.)  PN = ชัน้แรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar)
(Remarks)       SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
                   2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร สำหรับท่อขนาด 20 มม.- 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 เมตร และ 100 เมตร
                       (Standard pipe length per piece in 6 M.and 12 M. for pipe OD 20 mm. - 110 mm. could be coiled in 50 M. and 100 M.
                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์ 

มาตรฐาน มอก.982-2556 / TIS.982-2556



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



Size (mm.)

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710-1600

หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



28

หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



หมายเหต ุ : 1. PN = ชันแรงดัน : บาร์ (Nominal Pressure : bar) SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)้

(Remarks)   2. ขนาด, PN และ SDR อ้างอิงตามมาตรฐานท่อ มอก.982-2556 (Size, PN and SDR are referred to pipe standard TIS.982-2556) 

                   3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



โครงสร้างเครื่อง
ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั ้งอยู่บนกระบอกใช้พวงมาลัยหมุนเข้าออก

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีด
ข้างละ 1 อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน

ไส้ประกับ

50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 และ 160 มม.

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคูู่่ สำหรับยึดจับท่อ
ตัง้แต่ขนาด

ข้อมูลทางเทคนิค :

50,63,75,90,110,125,140,160

270℃

0-6.3 Mpa

Welding Range:  (mm.)
Heating Plate Max.Temp 

Pressure Adjustable Ranges 

Working Voltage

Heating Plate Power

Planning tool power

Warranty : 1 Year

 

220V, 50 Hz,

KW

0.83 KW

Weight :      53  Kgs.      

Volume :

1 Plywood Cases
0.30 CBM

2.0 

Packing
Cases :

Model :  M160LD     

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ***

สำหรับท่อขนาด Ø 50-160 มม.  

 เครือ่งเชือ่มท่อ HDPE รุ่นM160LD (มือหมุน แบบมีเกียร์ 4หัวจับ)

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟล่อนทัง้สองด้าน



ข้อมูลทางเทคนิค :

63 -160

270℃

0-6.3Mpa

0.7 KW

Welding Range:  (mm.)
Heating Plate Max.Temp. 

Pressure Adjustable Ranges 

Hydraulic station power

Working Voltage

Heating Plate Power

Planning tool power

 

220V, 50 Hz,

KW

1.1 KW

Weight :      106  Kgs.

     

Volume :

3 Plywood Cases
0.5 CBM

1.5 

Packing
Cases :

Model : T160

Temp.deviation in surface (170-250 C)

Total power 3.35 KW 

  

โครงสร้างเครื่อง

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั ้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิค

ชุดปัมไฮดรอลิค๊

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลือ่นทีเข้า-ออก พร้อม

วาล์วปรับแรงดันและเกจ์วัดความดันเพือปรับแรงดันขณะเชือมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีด

ข้างละ 1 อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน

ไส้ประกับ

ชุดควบคุม

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟล่อนทัง้สองด้าน

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคูู่่สำหรับยึดจับท่อ

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน

ชุดควบคุมเครื่องปาดหน้าท่อ

สำหรับท่อขนาด Ø 63-160 มม. 

 เครือ่งเชื ่อมท่อ HDPE รุ่นT160 (ไฮดรอลิค)

63, 75, 90, 110, 125, 140 และ 160 มม.ตัง้แต่ขนาด



<± 7ºC

  

โครงสร้างเครื่อง
ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั ้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิค

ชุดปัมไฮดรอลิค๊

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนทีเข้า-ออก พร้อม

วาล์วปรับแรงดันและเกจ์วัดความดันเพือปรับแรงดันขณะเชือมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีด

ข้างละ 1 อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน

ไส้ประกับ

ชุดควบคุม

90,110,125,140,160,180,200,225 และ 250 มม.

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟล่อนทัง้สองด้าน

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคูู่่สำหรับยึดจับท่อ

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน

ชุดควบคุมเครื่ องปาดหน้าท่อ

ตัง้แต่ขนาด

ข้อมูลทางเทคนิค :

90,110,125,140,160,180,200,225,250

270℃

0-6.3Mpa

0.7 KW

Welding Range:  (mm.)
Heating Plate Max.Temp 

Pressure Adjustable Ranges 

Hydraulic station power

Working Voltage

Heating Plate Power

Planning tool power

Warranty : 1 Year

 

220V, 50 Hz,

KW

1.1 KW

Weight :      143  Kgs.

     

Volume :

3 Plywood Cases
0.7 CBM

3 

Packing
Cases :

Tem.deviation in surface (170-250   )℃

Total Power 4.85 KW 

Model : T250

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ***

สำหรับท่อขนาด Ø 90-250 มม. 

 เครือ่งเชื่อมท่อ HDPE รุ่นT250 (ไฮดรอลิค)



<± 7ºC

 

โครงสร้างเครือ่ง
ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั ้ งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิก

ชุดปัมไฮดรอลิค๊

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนทีเข้า-ออก พร้อม
วาล์วปรับแรงดันและเกจ์วัดความดันเพือปรับแรงดัน ขณะ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ
ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีด

ข้างละ 1 อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน

ไส้ประกับ

ชุดควบคุม

90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 
และ 315 มม.

 

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟล่อนทัง้สองด้าน

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคูู่่ สำหรับยึดจับท่อ

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน

ชุดควบคุมเครื
่่ องปาดหน้าท่อ และชุดตั้งเวลาการเชื

่
อมท่อ

ตัง้แต่ขนาด

ข้อมูลทางเทคนิค :

90,110,125,140,160,180,200,225,250,280,315

270℃

0-6.3Mpa

0.7 KW

Welding Range:  (mm.)
Heating Plate Max.Temp 

Pressure Adjustable Ranges 

Hydraulic station power

Working Voltage

Heating Plate Power

Planning tool power

Warranty : 1 Year

 

220V, 50 Hz,

KW

1.1 KW

Weight :      216  Kgs.

     

Volume :

3 Plywood Cases
1.07 CBM

3.5 

Packing
Cases :

Tem.deviation in surface (170-250   )℃

Total power 5.35 KW

Model : T315

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ***

สำหรับท่อขนาด Ø 90-315 มม.

เครือ่งเชือ่มท่อ HDPE รุ่นT315 (ไฮดรอลิค)

 เชือมท่อ



±

โครงสร้างเครื่อง
ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั ้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิก

ชุดปัมไฮดรอลิค๊

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนทีเข้า-ออก พร้อม
วาล์วปรับแรงดันและเกจ์วัดความดันเพือปรับแรงดันขณะเชือมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ
ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีด

ข้างละ 1 อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน

ไส้ประกับ

ชุดควบคุม

สำหรับท่อขนาด

        

Ø 280 - 450 มม. 

280, 315, 355, 400 และ 450 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค:

280,315,355,400,450

299℃

0-6 Mpa

1.5 KW

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟล่อนทัง้สองด้าน

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคูู่่ สำหรับยึดจับท่อ

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน

ชุดควบคุมเครื
่
องปาดหน้าท่อ

ตัง้แต่ขนาด

Welding Range:  (mm.)
Heating Plate Max.Temp 

Tem.deviation in surface

Pressure Adjustable Ranges

℃<

 

7

Hydraulic station power

Working Voltage

Heating Plate Power

Planning tool power

 

Warranty : 1 Year

 
380V 10%,
50 Hz, 3Phase

5.38 KW

1.5 KW

Weight :      560 Kgs.      

Volume :

  Basic Frame Machine : Wooden Cases
  

1170  810 840 x

Package (mm.)

Hydraulic Unit : Wooden Cases :

Total power

**Specification subject to change without notice**

3 Plywood Cases

3.16 CBM

่
่ ่

่

±

x

  
1140 550 910 x x

Required time for Welding Temp. < 20 min

8.38 KW

Model : T450

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ***

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น T450 (ไฮดรอลิค)



     
    

    

ข้อมูลทางเทคนิค:

315-630

270℃

0-6.3Mpa

1.5 KW

Welding Range:  (mm.)
Heating Plate Max.Temp 

Tem.deviation in surface

Pressure Adjustable Ranges

(170-250 ℃<

 

7

Hydraulic station power

Working Voltage

Heating Plate Power

Planning tool power

 

Warranty : 1 Year

 380V 10%,
50 Hz, 3Phase

9.35 KW

1.5 KW

Weight :      780 Kgs.      

℃)

Volume :

  Basic Frame Machine : Wooden Cases
  

W1410 L 1850 H 1330 mm.mm. mm.

Package (mm.)

Hydraulic Unit : Wooden Cases :
  

W700 L 530 H 500 mm.mm. mm.

Total Power

**Specification subject to change without notice**

3 Plywood Cases

4.43 CBM

±

±

12.35 KW

Model : T630

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ***

โครงสร้างเครื่อง

ทำจากเหล็ก พร้อมตัวจับท่อทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

ลักษณะคู่ 4 ชุด ตั ้งอยู่บนกระบอกไฮดรอลิค

ชุดปัมไฮดรอลิค๊

มีวาล์วมือโยกสำหรับบังคับการเคลื่อนทีเข้า-ออก พร้อม

วาล์วปรับแรงดันและเกจ์วัดความดันเพือปรับแรงดันขณะเชือมท่อ

ตัวปาดหน้าท่อเรียบ

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีด

ข้างละ 1 อัน เป็นใบไฮสปีด ขับด้วยมอเตอร์สว่าน

แผ่นความร้อน

ไส้ประกับ

ชุดควบคุม

        

315, 355, 400, 450, 500, 560 และ 630 มม.

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยมีขดลวดฝังอยู่ในแผ่น

ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเป็นประกับคูู่่ สำหรับยึดจับท่อ

ประกอบด้วย ชุดควบคุมอุณหภูมิแผ่นความร้อน
่ ชุดควบคุมเครอืงปาดหน้าท่อ

ตัง้แต่ขนาด่

่ ่
่

สำหรับท่อขนาด Ø 315 - 630 มม.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE  รุ่น T630 (ไฮดรอลิค)

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟล่อนทัง้สองด้าน

่



�

Hydraulic Butt Fusion Machine

Specification

Model : FTH-800
Welding Range : 450-800 mm.
Inserts : DN450,500,560,630,710,800 mm.
Voltage : 380V±10%, 50/60HZ 
System Pressure : 10Mpa 
Heater Power : 12.2Kw 
Facer Power : 1.5Kw 

SDR : 11-41 

Volume : 5.62 m3 
Total Weight : 1,300 Kg. 

Hydraulic Station Power : 1.5Kw

Warranty : 12 Months

Including : Basic Frame Machine, all inserts, Facer, Heater, Hydraulic station, Support stand
and tool box.

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น FTH-800

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ ***



Data Logger รุ่น DT1600 ชดุนี �  สามารถใช้ได้ในงานเชื�อมทั�วไป และสามารถใช้ได้กบัเครื�องเชื�อมทั�วไปที�เป็นระบบ

ปั�มไฮโดรลคิ  และ  แผน่ความร้อนระบบตั �งคา่ความร้อนแบบดิจิตอลทกุยี�ห้อ รวมทั �ง Data Logger รุ่นนี �  ยงัมีรูปร่างที�กะทดัรัด

เหมาะสาํหรับการใช้งานภาคสนาม    นอกจากนี �ยงัมีความฉลาด สามารถดดัแปลงให้ใช้กบัเครื�องเชื�อมแบบตา่ง ๆ ได้  และยงั

สามารถบนัทกึคา่ตา่ง ๆ ที�สาํคญัสาํหรับงานเชื�อม เช่น อณุหภมูิเชื�อม แรงดนัเชื�อม และเวลาในการหลอ่เย็น เวลาให้ความร้อน

และตั �งเวลาในการเชื�อมขั �นตอนตา่ง ๆ

Data Logger รุ่นนี �  ประกอบด้วย Port  สาํหรับตอ่เข้า Printer   เพื�อง่ายตอ่การแสดงผลข้อมลูการเชื�อม  และมี Port

สาํหรับตอ่เข้าเครื�อง Computer  เพื�อการ Load ข้อมลูคา่พารามิเตอร์ในการเชื�อม  สามารถใช้กบัทอ่ขนาด 63-1600 มม. และ

ใช้ได้กบัทอ่ที�ผลติตามมาตรฐานดงัตอ่ไปนี �

 - มาตรฐาน DIN 8074/8075  - มาตรฐาน มอก. 982-2548

 - มาตรฐาน มอก. 982-2533  - มาตรฐาน มอก. 982-2556

เครื�อง Data Logger รุ่นนี �   ขนาดกะทดัรัด นํ �าหนกัเบา เคลื�อนย้ายสะดวก บรรจใุนกลอ่งพลาสติกสามารถกนันํ �าได้

รับประกนัตวัเครื�องและการใช้งาน 1 ปี เป็นเครื�องควบคมุการเชื�อมทอ่ HDPE แบบเชื�อมชน ควบคมุแรงดนัไฮโดรลคิ อณุหภมูิ

และเวลา ตามมาตรฐาน DVS2207  มีสญัญาณเตือนตามขั �นตอนวงจรงานเชื�อม พิมพ์งานได้ทั �งขณะเชื�อม หรือภายหลงัจาก

การเชื�อม พิมพ์ได้ทั �งรายละเอียดโครงการ,  รายละเอียดเครื�องเชื�อมที�ใช้ และสามารถพิมพ์รายงานทั �งหมดที�บนัทกึไว้  หรือจะ

เลอืกพิมพ์เฉพาะรายงานของแตล่ะจดุเชื�อมยอ่ยได้

DATA LOGGER 
เครื�องควบคุมการเชื�อม

*** สินค้าราคาพิเศษ สอบถามราคาโดยตรงจากทางบริษัทฯ***

รุ่น DT1600



หมายเหต
(Remarks)

1. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร สำหรับท่อขนาด 20 มม.- 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 เมตร และ 100 เมตร
                       (Standard pipe length per piece in 6 M.and 12 M. for pipe OD 20 mm. - 110 mm. could be coiled in 50 M. and 100 M.

                   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี
่

ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ( We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)์



Compression Fittings Pricelist

TYPE TYPE TYPE

TYPETYPETYPE

TYPE TYPE TYPE

                   -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)

์

หมายเหตุ : (Remarks)



TYPETYPETYPE

(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)

หมายเหต ุ : (Remarks)

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Compression Fittings Pricelist



x x2"

x - x

x1-1/2" 280x -

x x

ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(We reserve the right to recondition and changing price without prior notice.)

์

หมายเหตุ : (Remarks)

-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ 

ราคาข้อต่อแคล้มรัดแยกพีอี (ออกด้านเดียว)
HDPE SADDLE CLAMP










