HEGESZTÉSI POZICIONÁLÓK

A hegesztési pozicionálók lehetővé teszik a kerek vagy cső formájú fémdarabok könnyű forgathatóságát, jobb
hozzáférést biztosítanak a hegesztési varratokhoz és növelhetik a lerakódási sebességet.
A frekvenciaváltó biztosítja a sebesség folyamatos állíthatóságát és a sebesség stabilizálását a beállított
értéken.
A kompakt kialakítás minimális alapterületet foglal el, és az akár 90 fokos dönthetőség is javítja a
munkaterület ergonómiáját.
A különféle kiegészítő tartozékok kiválasztása lehetővé teszi egy profi moduláris hegesztőállomás
létrehozását és egyéni kialakítását a szükséges hegesztési vagy vágási alkalmazásoktól függően, a gyártási
hatékonyság maximalizálása érdekében.

Tulajdonságok és előnyök

• Bal- vagy jobb irányú forgás
• Folyamatos sebesség-állítás
0,12 rpm és 2,4 rpm
• Sebesség-stabilizálás
között a teljes sebességtartományban
• Start/Stop /Indítás-leállítás/ (vezérlővel és lábpedállal is)
• Ívgyújtás
• Távvezérlés
• Lábpedál a kéz nélküli vezérléshez (opcionális)
• Masszív konstrukció
sok kiegészítő lehetővé teszi moduláris
• Ahegesztőállomás
létrehozását, amely
egyedi hegesztési és marási
alkalmazásokhoz kerülhet kialakításra

FM 37982

A kiadványban megjelenített tartalom a B.L.Metál Hungária Kft. szerzői jogi oltalma alatt áll. Bármilyen felhasználásuk a szerző engedélyéhez kötött. Mindennemű jogosulatlan felhasználás jogi eljárást von maga után. www.blm.hu

PRO-WP 150
PRO-WP 300

Opcionális tartozékok különböző vágási és hegesztési alkalmazásokhoz

Külső pofa tartomány: Ø90-250 mm
Belső pofa tartomány: Ø6-110 mm,
Ø80-250 mm
Termékkód: UCW-0681-18-00-00-0

• D400-as önközpontosító esztergatokmány

Külső pofa tartomány: Ø120-400 mm
Belső pofa tartomány: Ø15-210 mm,
Ø120-400 mm
Termékkód: UCW-0681-17-00-00-0

• DD300-as kulcs nélküli önközpontosító tokmány

• DD300-as kulcs nélküli önközpontosító tokmány • Hegesztőpisztoly-tartó

Külső pofa tartomány: Ø170-280 mm
Belső pofa tartomány: Ø80-190 mm,
Termékkód: UCW-0681-19-00-00-0

Külső pofa tartomány: Ø170-280 mm
Belső pofa tartomány: Ø80-190 mm,
Termékkód: UCW-0681-19-00-00-0

Közvetlenül a pozícionálóra kell
szerelni
Termékkód: UCW-0681-14-00-00-0
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• D250-es önközpontosító esztergatokmány

Termékkód: STJ-0709-10-00-00-0
MINI C&B type PRO-WA 1X1
Magasság

1160 mm

Hossz

1188 mm

Szélesség

500 mm

Függőleges mozgástartomány

810 mm

Vízszintes mozgástartomány

815 mm

Maximális terhelés a függőleges

7 kg

kar teljes kiterjesztésekor

• Keresztsínes szerelvény (opcionális)

35 x 35 mm (bal és jobb, fel és le)
Termékkód: ZSP-0466-14-00-00-0

• Görgős támasztóelem

Terhelési kapacitás: 1000 kg
Termékkód: WSP-0681-16-00-00-0
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• MINI C&B típusú PRO-WA 1X1 modell

• Tápegység
Termékkódok:
ZSL-0497-16-00-00-0 (230 V CEE)
ZSL-0497-16-00-01-0 (115 V USA)
ZSL-0497-16-00-02-0 (230 V AU)
ZSL-0497-16-00-03-0 (230 V UK, „G” típus)
ZSL-0497-16-00-04-0 (230 V IN, „D” típus)

Termékkód: OSC-0497-10-00-00-0

Paraméter

Érték

Megnevezés

0-100%

Oszcillációs szélesség

0-100%

Oszcillációs sebesség

0-3 s

Oszcillációs felső pozícióban eltöltött idő

0-3 s

Oszcillációs alsó pozícióban eltöltött idő

OSC-8 INGÁS OSZCILLÁTOR
Feszültség
Teljesítmény
Hegesztőpisztoly típus
Pisztoly átmérő
Oszcilláció típusa
Oszcilláció, ha r=150 mm (6”)

14–24 V DC
50 W
MIG/MAG
16–22 mm (5/8–7/8”)
Ingás
1–30 mm (1–100%)

1/32–1-3/16” (1–100%) 12–115
Oszcillációs sebesség 10 mm (3/8”) oszcillációs
ciklus/perc
szélességnél és a végeken állásidő nélkül
Oszcillációs állásidő a végeken
Maximális nyomaték
Szükséges környezeti hőmérséklet
Súly
Termékkód

(1–100%)
0–3 s
8 N•m (5.7 lb•ft)
0–50°C (32–122°F)
2 kg (4 lbs)
OSC-0497-10-00-00-0
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• Ingás oszcillátor

pisztolytartó rögzítőelemmel,
• Rövidrudas
16-22 mm
Termékkód: UCW-0476-20-00-00-0

pisztolytartó alsó befogó elemmel,
pisztolytartó befogó elemmel,
• Rövidrudas
• Rövidrudas
16-22 mm
16-22 mm
Termékkód: UCW-0476-06-00-00-0

Termékkód: UCW-0476-27-00-00-0

rudas pisztolytartó rögzítőelemmel,
• Hosszú
16-22 mm
Termékkód: UCW-0466-04-00-00-0

rudas pisztolytartó befogó elemmel,
• Hosszú
16-22 mm
Termékkód: UCW-0466-22-00-00-0

Rögzítő tartozékok (választéka) vágópisztolyokhoz

pisztolytartó 28-35 mm-es
• Szabvány
rögzítőelemmel és durva szögbeállítással

pisztolytartó 28-35 mm-es
• Szabvány
rögzítőelemmel és pontos

megmunkáló pisztoly tartó
• Szabvány
lángvágáshoz függőleges pozíció

megmunkáló pisztoly tartó
• Szabvány
lángvágáshoz függőleges pozíció

Termékkód: UCW-0475-28-00-00-0

állítással és durva szögbeállítással

mm-es rúd vágópisztoly tartókhoz
• 150
Termékkód: SLP-0233-13-02-00-1

szögbeállítással
Termékkód: UCW-0475-28-00-00-0

állítással és pontos szögbeállítással

Termékkód 30 mm-es pisztolyhoz
tartóval:
UCW-0475-61-00-00-0

Termékkód 30 mm-es pisztolyhoz
tartóval:
UCW-0475-59-00-00-0

Termékkód 35 mm-es pisztolyhoz
tartóval:
UCW-0475-29-00-00-1

Termékkód 35 mm-es pisztolyhoz
tartóval:
UCW-0475-42-00-00-1
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Rögzítő tartozékok (választéka) hegesztőpisztolyokhoz

Kétvégű ászokcsavar, 75mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 100mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 125mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 150mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 175mm x 30mm (4 db)
Kétvégű ászokcsavar, 200mm x 30mm (4 db)

100mm x 32mm x 19mm-es rögzítőelem
(3 db)

Lépcsős betét,
28mm x 20mm - 38mm
(4 db)

150mm x 32mm x 22mm-es
rögzítőelem
(3 db)

Lépcsős betét,
35mm x 28mm - 64mm
(4 db)
Hosszabbítóanya
M10 x 30mm
hosszú
(4 db)

Peremes anya
M10 x 15mm
(6 db)

T-horony anya
12mm x 18mm x 14mm
(6 db)

Műszaki tulajdonságok
Feszültség

PRO-WP 150

PRO-WP 300

1~ 220–240 V, 50–60

1~ 220–240 V, 50–60

Hz 1~ 100–120 V, 50–

Hz 1~ 100–120 V, 50–

Teljesítmény

60 Hz 0,25 kW

60 Hz 0,25 kW

Sebességtartomány min./max.

0,12 - 2,4 rpm

0,12 - 2,4 rpm

150 kg (331 lbs)

300 kg (661 lbs)

Max. terhelési kapacitás
Tömegközéppont eltolódás az asztaltól 90°-os dőlésnél

Munkalap átmérő
Üreges tengely belső átmérője

max 100 mm

max 100 mm

450 mm (17.7”)

630 mm (24.8”)

28 mm (1.1”)

28 mm (1.1”)

0-90°

0-90°

Megdöntés

manual

manual

Max. hegesztőáramfelvétel

400 A

400 A

Dőléstartomány folyamatos szögbeállítással

Az ívgyújtás lehetővé teszi,
hogy a hegesztőpisztolyt
távirányítással lehessen beés kikapcsolni.

Lépcsős betét,
98mm x 64mm - 152mm
(4 db)

Súly
Termékkód

115 kg (254 lbs)

150 kg (330 lbs)

PZY-0681-10-10-00-0

PZY-0682-10-10-00-0

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

B.L.Metál Hungária Kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
Tel.: +36 1 283 3614
www.blm.hu, info@blm.hu

Az Ön PROMOTECH partnere

Az információk külön értesítés nélkül is változhatnak! 21.01

Méretek:
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készlet
• Rögzítő
Termékkód: ZST-0681-15-00-00-0

