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KATALOG PRODUKTŮ
"POHODA NA VAŠÍ STAVBĚ."



Ritmo S.p.A. splňuje 
svařovací nároky ve Vašem 
pracovním prostředí.

Informace a fotografie v této publikaci nejsou 
závazné a RITMO S.p.A. si vyhrazuje právo 
ke změnám bez předchozího upozornění.



ÝHODYV
Svářečky Ritmo mají profesionální distributory a technickou podporu po celém 
světě. Naši zaměstnanci jsou připraveni Vám poskytnout pomoc.

ŠKOLENÍ
Na základě mnohaleté praxe provádíme zákaznické školení obsluhy. Kurzy jsou 
zaměřeny na výcvik práce s produkty nejlepším možným způsobem, a k 
poskytování první pomoci v případě potřeby.

PRODEJNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Pokud klient, nebo potencionální klient uvažuje o koupi produktu, je naším 
standardem pomoci mu s výběrem nejlepšího řešení k potřebám zákazníka.

CELOSVĚTOVÁ DOPORUČENÍ
V našem technickém oboru zákazník požaduje kvalitní podporu. Díky 
zkušenostem sebraným za roky existence a ko-operaci s několika výrobci, 
institucemi, školami a výukovými organizacemi je společnost RITMO schopná 
poskytnout komplexní rady ke všem vzniklým záležitostem. Naše společnost je 
dlouhodobým členem Italské pracovní skupiny – UNIPLAST, jejímž zaměřením 
je studium a návrh nových standardů na poli svařování plastů. Skupina je 
důležitá vzhledem k faktu, že rozšiřování svařování plastů by mělo být 
následováno rostoucí citlivostí pro bezpečnostní záležitosti, aby byl zajištěn 
trvalý růst. Pracovní skupina připravuje návrhy a prezentuje je UNI skupině, 
která návrhy probírá, diskutuje a eventuálně je transformuje do nových 
standardů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Servisní centrum RITMO umí vyřešit všechny druhy technických problémů, a 
také provádět generální opravy našich strojů. Ritmo má další servisní centra v 
zahraničí, která jsou vázána na oficiální distributory.

OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ
Technici společnosti Ritmo jsou připraveni zprovoznit a otestovat svařovací 
stroje u klienta, takže svařování může být zahájeno téměř okamžitě.

RITMO
RITMO CELOSVĚTOVĚ



VÁLEČKY HS
VÁLEČKY HIGH STAND jsou určené pro podepření svařovaných trubek, zatímco probíhá 
svařování natupo. Válečky snižují tření trubky a potřebnou tažnou sílu na minimum bez 
ohledu na podmínky na staveništi. Válečky HS jsou speciálně navrženy pro řadu All Terrain a 
Trailer.

VÁLEČKY HS 250

www.ritmo.it

Pracovní rozsah max: Ø 250 mm (8” DIPS) 
Celkové rozměry  (d x š x v):
1150 x 500 x 756 mm
45.3” x 19.7” x 29.7”
Hmotnost: 26 Kg 57.3 lb
Nosnost: 500 Kg 1.100 lb 

VÁLEČKY HS 355
Pracovní rozsah max: Ø 355 mm (14” IPS) 
Celkové rozměry  (d x š x v): 
1421 x 600 x 818 mm
55.9” x 23.6” x 32.2”
Hmotnost: 33 Kg 72.8 lb
Nosnost: 1000 Kg  2.200 lb

VÁLEČKY HS 630
Pracovní rozsah max: Ø 630 mm (24” DIPS) 
Celkové rozměry  (d x š x v): 
1766 x 800 x 982 mm 
69.5” x 31.5” x 38.6”
Hmotnost: 55 Kg 121.2 lb
Nosnost: 2000 Kg  4.400 lb

VÁLEČKY HS 1000
Pracovní rozsah max: Ø 1000 mm (36” DIPS) 
Hmotnost: 140 Kg 309 lb
Nosnost: 3000 Kg  6.600 lb

HS - VÁLEČKY 1000

HS - VÁLEČKY 630

HS - VÁLEČKY 250

HS - VÁLEČKY 355



170



www.ritmo.it

In
fo

rm
ac

e 
a 

fo
to

gr
af

ie
 v

 té
to

 p
ub

lik
ac

i n
ej

so
u 

zá
va

zn
é 

a 
R

IT
M

O
 S

.p
.A

. s
i v

yh
ra

zu
je

 p
rá

vo
 k

e 
zm

ěn
ám

 b
ez

 p
ře

dc
ho

zí
ho

 u
po
zo
rn
ěn
í.



R/TMO S.p.A. 
Via A. Volta, 35137 - 35037 

Bresseo di Teo/o (PADOVA) ITALY 

Ph. +39 049 9901888 

Fax +39 049 9901993 

info@ritmo.it 

www.ritmo.it 
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AQUAPLASTIK MORAVA s.r.o.
Nádražní 1401
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel. +420 566 550 281
info@aquaplastik.cz
www.aquaplastik.cz




