
ПАКЕРИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРЪБИ 

 

За бързо и частично саниране 

 Предлага се в различни конструкции и размери  

 пакер за сградни отклонения                                      

  гъвкав пакер за саниране 

Частичното саниране на дефектна тръба (например при повреди причинени от прорастнали 

корени, неуплътнени връзки, корозия и други) става с помощта на парче материал от 

изкуствена смола и стъклени нишки. Парчето се слага върху пакера и той се вкарва в тръбата до 

повреденото място. Там чрез налягане и с натиск парчето материал се залепва за вътрешността 

на тръбата. По този начин смолата  попада в цепнатините и другите засегнати места и се 

втвърдява. 

След това пакера се освобождава и може да бъде премахнат от тръбата.                                   

                                                                       

Къс пакер 2,5 бара - Бързото и умно решение. 

 малко тегло заради тялото от РЕ  

 влизане в тръбата с напасване накрайник с форма на подкова гарантира  изтеглянето в 

тръбата 

Късите пакери на Vetter са направени за саниране на канали с диаметър до 600 мм. Състоят се 

от подменяемо гумено покритие и пропускливо РЕ-ядро, което позволява изтичането на вода 

по време на санирането. Отвореният предпазен куплунг с гриф за направляване предотвратява 

нежелано разкачване. Устройството за вкарване на пакера в тръбата може да се променя 

според диаметъра на тръбата и има пружиниращо действие. Освен това подковообразната 

форма дава възможност за безпрепятствено навлизане в тръбата, дори и ако има препятствия. 

Колелата са монтирани под ъгъл 120°, което допринася за сигурността и предотвратява 

преобръщането по време на работа в тръбата. Късите пакери на Vetter се предлагат в 5 

размера за тръби с диаметър от 150 мм до 600 мм. 

 



 

Пакер за саниране 

Пакер за сградни отклонения  

Интелигентното решение, което спестява пари 

 много гъвкави                                                                

 сменяеми глави конструкцията им гарантира добра проходимост и огъваемост 

Пакерите за сградни отклонения на Vetter са оптималното решение за саниране на тръби с 

малък диаметър, специално при тръби в сградни отклонения. Гъвкавата им конструкция дава 

добра възможност за плъзгане, огъване и са лесни за употреба. Така работата става по-бърза и 

се пести време. Откритият предпазен куплунг с предпазен щифт предпазва от нежелано 

разкачване. Конусните глави се монтират върху пакера и не се вулканизират. Така те стават 

заменими и могат отново да се използват. Това е предимство при употребата им, пестят се 

ресурси, а Вие пестите пари. 

Пакерите за сградни отклонения се предлагат в 3 размера от 800 до 400 мм и с дължина до 4 

метра 

 

 

Гъвкави пакери за саниране 

Решението, което може да се приложи във всяка ситуация  

 много гъвкави                            

 водачи с пружиниращо действие         

 подковообразния водач прави възможно преминаването и през неравности 

Гъвкавите пакери на Vetter са решението, когато става въпрос за саниране на канали. Те се 

състоят от гумен кожух, който е вулканизиран върху метален накрайник. Намиращият се вътре 

маркуч позволява изтичането на вода по време на санирането. Отвореният предпазен куплунг с 

предпазен щифт предотвратява нежелано скъсване. С помощта на гъвкавата си конструкция, 

пакерът може лесно да бъде вкаран през отвора  и да бъде инсталиран в повредената тръба. 

Водачът има леко пружиниращо действие и според диаметъра на тръбата може да бъде 

напаснат. Освен това подковообразния водач дава възможност  за безпроблемното 

преминаване на пакера, дори при препятствия в тръбата. Колелата са под ъгъл от 120°, което 

гарантира лесния преход. 



Гъвкавите пакери за саниране на Vetter се предлагат в 4 размера за тръби с диаметър от 150мм 

до 600 мм и дължина до 4 метра 

 

 


