Svařovací traktory Weldycar
svařování metodou MIG/MAG.

NV

pro

mechanizaci

POPIS ZAŘÍZENÍ

Nabízíme Vám traktory pro mechanizaci svařování MIG/MAG WELDYCAR NV.
Jsou to přenosné, autonomní svařovací traktory se čtyřkolým podvozkem a
magnetickou přísavkou, která vyvíjí sílu 25 kg. Vzhledem k přebytku síly je možno
tímto traktorem svařovat ve všech polohách.

Traktor má všechny funkce napájeny nabíjecí baterií, která umožňuje 6 hodin
nepřetržité práce. Doba nabíjení je 65 minut.
K traktoru je možno použít jakýkoliv svařovací zdroj MIG/MAG. Traktor je vybaven
proudovým senzorem, který spustí naprogramovaný pojezd bezprostředně po
zapálení oblouku, případně s naprogramovanou prodlevou. Na traktoru Weldycar
SP NV je možno programovat přerušované sváry. K traktoru můžeme připojit
mechanickou nebo lineární jednotku oscilace hořáku, která umožní svařování
s rozkyvem hořáku.
Traktor je vybaven křížovým suportem 40 x 40 mm pro snadné ustavení polohy
svařovacího hořáku.
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Aplikace:
Traktorem WELDYCAR je možno svařovat koutové i tupé sváry, je možno svařovat na
nakloněné rovině i na svislé stěně směrem nahoru i dolů. Vnitřní obvodové sváry je možno
svařovat v potrubí o nejmenším průměru 3000 mm, vnější pak 2000 mm. Vzhledem k přebytku
magnetické síly je možno svařovat pojezdem traktoru ve všech polohách, i v poloze nad hlavou.

Popis jednotlivých modelů:
WELDYCAR S NV je základní model pro běžné aplikace a pro svařování průběžných svárů.
Rychlost pojezdu je nastavitelná v rozmezí 15 – 140 cm/min.
WELDYCAR SP NV je model s programováním průběžných nebo přerušovaných svárů,
rychlost pojezdu v rozmezí 15 – 140 cm/min.
WELDYCAR NV je speciální model určený pro svařování ve svislé poloze s oscilací hořáku.
Rychlost pojezdu je nastavitelná v rozmezí 5 – 70 cm/min.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
Mechanický oscilátor W000315474
Jednotka pro rozkyv hořáku. Možnost nastavení rychlosti rozkyvu a šířky rozkyvu. Napájení z baterie Weldycaru.
Při použití tohoto mechanického oscilátoru je doba nepřetržité práce 4 hodiny na jedno nabití baterie. Frekvence
oscilace 0 – 100 pulsů/min., váha 2 kg.

Lineární oscilátor OSCI-WELDY W000276068
Lineární oscilátor pro svařovací traktor WELDYCAR OSCI-WELDY je určen k programování rozkyvu hořáku.
Svařovacím traktorem Weldycar je nyní možno svařovat s programovatelným rozkyvem s precizním nastavením s
přesností 1 mm. Je možno nastavit čas prodlevy rozkyvu na krajích sváru a vyhnout se tak vrubům a zápalům.
WELDYCAR, vybavený lineárním rozkyvem má nezměněné technické charakteristiky. Napájení lineárního
oscilátoru OSCI-WELDY je vyvedeno z baterie Weldycaru. Doba nepřetržité práce Weldycaru s lineárním oscilátorem je 2
hodiny. Oscilátor je dodáván s dálkovým ovládáním, na kterém je možno regulovat amplitudu rozkyvu a šířku rozkyvu.
Veškeré další funkce se velmi jednoduše nastavují na řídícím panelu oscilátoru. Šířka rozkyvu je až 56 mm, přesnost 0,1
mm, váha 2,7 kg.
Použitím WELDYCARU s lineárním oscilátorem OSCI-WELDY získáte levné a výkonné kompletní řešení
mechanizace svařování.
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Křížový suport pro sledování spáry TRACK-WELDY
Toto zařízení je určeno k vedení svařovacího hořáku. Motorický křížový suport dovoluje kontrolovat polohu
hořáku stranově a vertikálně. Pro OSCI-WELDY se dodává vertikální suport.
- Stranový suport je řízen joystickem.
- Vertikální suport může být řízen buď bezdotykovým senzorem nebo detektorem intenzity.
Díky kvalitní konstrukci zařízení je přesnost pohybů křížového suportu 0.1mm. (doba nepřetržité práce na
jedno nabití baterie se při použití tohoto vybavení sníží na 2 hodiny).
• Amplituda stranového suportu je 56 mm
• Vertikální suport 60mm
• Váha : 3.5 kg

Ochranný rám : Z91300108
Skládá se z :
• rámu pro ochranu před zářením oblouku
• trubky pro připojení odsávacího zařízení

Hliníková kola : ALU-WHEEL
Pro použití na předehřátých materiálech.
Pro 1 WELDYCAR jsou nutná 4 hliníková kola.

Naklápění hořáku
Toto volitelné vybavení dává možnost
naklopení hořáku do různých poloh.
Sada obsahuje desku pro naklápění a
držák hořáku.

Magnetická vodící kolej
Magnetická vodící kolej je vyrobena z pružné oceli (1500x80), slouží k vedení Weldycaru podél svařovací
spáry. Je vybavena 11 magnety. Kolej je možno uchytit na nádoby, plechy atp. K uchycení Weldycaru ke
koleji slouží nastavovací vodící ramena.
Doporučujeme zakoupit první sekci koleje 1,5m s vodícími rameny, další potřebné sekce pak již bez
vodících ramen.

VODÍCÍ RAMENA :
MAGNETICKÁ KOLEJ:

11 MAGNETŮ NA KOLEJI 1.5M :

Uchycení pro druhý hořák : WELDY_2TORCH
Toto vybavení dovoluje svařovat dvěma svařovacími hořáky MIG současně. Skládá se z nosníku,
křížového suportu a úhlového držáku.

Výška pod ramenem
je cca. 200mm

POZOR : PRO VERZI SE DVĚMA HOŘÁKY A DVĚMA KONEKTORY PRO START JE NUTNÁ KONZULTACE

