
Jentro SB 205
Koffer uitgerust met: 

persbekken

perskoppen 
40 - 50 - 63

expandertool

expanders PEX 
40 - 50 - 63

expanders STABIL 
40 - 50 - 63
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6.5 Jentro Tool SB 205 • 40 - 63 mm

Te gebruiken met 
compatibele 

aandrijfmachine

Onder voorbehoud van wijzigingen
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6.5.1  Een pershulsverbinding maken met Jentro Tool SB205 • 40 tot 63 mm

De Jentro Tool SB 205 bestaat uit persbekken
die speciaal voor het Jentro systeem werd
ontwikkeld dat samen met de op de markt
voorhanden, compatibele aandrijfmachine
gecombineerd kan worden.

Machines die goedgekeurd zijn voor de
SB205 bekken:
1) Novopress:
zeer gekend als leverancier van o.a.
Mannesmann en Geberit.

2) Rems:
3) Rothenberger:
diverse systemen

4) Klauke:
diverse systemen

Aandacht!
De machines moeten een kracht
van 32KNm ontwikkelen!

� Afb. 84: Het expanderen gebeurt snel en eenvoudig 
met een speciale expandertool.

art. 15250

+

=

� Afb. 80: Novopress

� Afb. 82: Ridgid
NIET TOEGELATEN

� Afb. 81: Rothenberger

� Afb. 83: Klauke

� Afb. 85: Compatibele aandrijving van Novopress.

� Afb. 86: Expandertool gemonteerd.
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� Afb. 87: De buis afsnijden op de gewenste lengte. 
Opgepast de buis steeds haaks afsnijden!

� Afb. 88: Monteren van de expanderkop op 
de aandrijfmachine.

� Afb. 90: Monteer de expander tesamen met 
de moer (art. 15305)

� Afb. 91: Bedien de aandrijfmachine. De buis 
wordt uitgewijd. Dit zeker tweemaal
herhalen (30° verdraaien)

� Afb. 92: De fitting in de buis steken. Na een 
korte tijd zit de fitting vast in de buis.
(PEX heeft een groter “memory” effect 
dan STABIL)

� Afb. 93: Persbekken op de compatibele 
aandrijving klikken.

� Afb. 94: De aandrijfmachine bedienen om de 
pershuls te verpersen tot tegen de kraag 
van de fitting. De twee perskoppen zijn 
identiek. 

� Afb. 89: Klik de expander vast.

Aandacht! 
Het is aangeraden van de expander
een vijftal seconden in volledig 
geëxpandeerde stand te houden. 
Anders krimpt de buis te snel en 
is het overschuiven op het 
hulpstuk te moeilijk! 

Steeds 2 tot 3 keren expanderen 
en de buis 30° verdraaien.

� Afb. 95: Persverbinding klaar. Huls tot tegen 
de flenskant.

30°

Onder voorbehoud van wijzigingen



30
Onder voorbehoud van wijzigingen

Mechanische persbekken:

Art. nr: 15200  Basiskoffer bestaande uit:
Persbekken voor het verpersen van 
fittings 40 - 50 - 63 mm in een 
kunststofkoffer met voorgevormde 
schuiminleg.

Geschikt voor compatibele aandrijf-
machines van 32 KNm die standaard 
op de markt verkrijgbaar zijn. 
(zie lijst pag 28).

Perskoppen:

Art. nr: 15201  40 mm kleur zwart 
Art. nr: 15202 50 mm kleur zwart 
Art. nr: 15203 63 mm kleur zwart

Expandertool 40 - 63mm:

Art. nr: 15250  Expandertool voor het expanderen 
van buizen 40 – 50 - 63 mm. 
Wordt eenvoudig op de compatibele 
aandrijfmachine geplaatst.
(zie lijst pag 28).

Expanders voor PEX buis met blauwe markering:

Art. nr: 15211 40 x 5,5 mm
Art. nr: 15213 50 x 6,9 mm
Art. nr: 15216 63 x 8,7 mm

Art. nr: 15305 Moer voor alle expanders 
40 - 50 - 63 mm PEX en 
40 mm STABIL.

Expander voor STABIL buis met groene markering:

Art. nr: 15212 40 x 6,0 mm

6.5.2  Jentro Tool SB205 • 40 tot 63 mm : artikelnummers
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