GF 500
GF 500 CNC

SVÁŘEČKA NA TUPO
Modulární svářečka na tupo
pro užití na volných
prostranstvích a ve výkopech,
vhodná pro spojování PE a
PP trubek / tvarovek;
rozměrový rozsah
200-500 mm.

Kód 790 116 069

GF 500 CNC

Svářečka vybavená CNC řídící jednotkou SUVI®
400 a automatickým topným zrcadlem. Řídící
jednotka reguluje a kontroluje celý svařovací
proces podle platných norem (např. DVS).
Všechny svařovací parametry jsou
zaznamenávány na paměťovou kartu. Obsahuje
software SUVI® WIN-WELD.
Příkon: 6.250 W, 400 V/3N-ph
Celková hmotnost (bez balení): cca 476 kg

GF 500

GF 500

Svářečka vybavená robustní hydraulickou
jednotkou. Elektronické řízení teploty je
integrováno do hydraulické jednotky
Příkon: 6.500 W, 400 V/3N-ph
celková hmotnost (vč. přepr. boxu): cca 498 kg

Kód 790 116 040

Svářečka na tupo GF 500 na přání
Kód 790 116 117

Svářečka na tupo GF 500 se záznamovým zařízením WR100
●
●
●
●
●

Kód 790 119 302

Koncept jednotky WR100 umožňuje vést operátora krok po kroku celým svařovacím procesem;
Celý svařovací proces je zaznamenáván a může být později vyvolán;
Protokoly o svárech lze přenést do PC, nebo je vytisknout na interní (popř. externí) tiskárně;
Příkon: 6.600 W, 400 V/3N-ph;
Celková hmotnost (vč. přepravního boxu): cca 511 kg

Paket PIPE® WIN-WELD (pro kombinaci dat z MSA WIN-WELD a SUVI® WIN-WELD)
●
●
●
●
●

Sjednocený softwarový systém;
Pro Windows 98/NT4/2000/ME/XP;
Uživatelsky příjemné rozhraní;
Elektronická sledovatelnost trubek pro sváření na tupo a elektrosváření;
Vytištění svařovacích dat (tisk souhrnných i jednotlivých reportů)

Dostupné příslušenství na přání

Nastavitelný držák pro fixaci lemových nákružků, rozsah 250-500 mm
Kompletní sada redukčních čelistí (úzké, široké), rozsah Ø 250-450 mm
Zdvihací zařízení vč. závaží
Sada náhradních otočných břitů pro hoblík, 2 ks

Obj. číslo
790
790
790
790

116
116
116
116

045
156
026
041

Hmotnost
19,0 kg
162,0 kg
22,0 kg
0,7 kg

Redukční čelisti (úzké, široké) Ø 200 mm a Ø 225 mm na požádání.
V případě použití těchto čelistí musí být současně namontovány také čelisti Ø 450 mm (790 116 015)

Vaše výhody
●
●
●
●

Rám stroje s upínacími čelistmi pod úhlem 35° pro snadnou manipulaci s trubkami
hydraulické rozvody chráněné v konstrukci saní pro bezpečnou manipulaci v terénu a při přepravě
patentované centrovací zařízení topného zrcadla pro lepší manipulaci se zrcadlem během svařovacího procesu
odnímatelná levá upínací čelist pro bezproblémové svařování tvarovek

● Hydraulický agregát s robustním krytem a úchyty pro lepší manipulaci
● plynulá regulace tlaku včetně tlačítka pro vypuštění tlaku
● elektrická rozvodnice pro připojení hoblíku a zrcadla s jednou zásuvkou navíc pro libovolný spotřebič
● Hoblík s šnekovým převodem
● pojistka hoblíku proti spuštění mimo pracovní polohu
● umožňuje také jednostranné hoblování
● Svařovací zrcadlo umožňující plynulou regulací teploty s vysokou přesností
● včetně kontrolního teploměru
● kvalitní povrch PTFE (teflon)
● Hydraulické hadice s kvalitními rychlospojkami a plastovými krytkami
● Odkládací box pro hoblík a zrcadlo
● Sada nářadí
● Dřevěná transportní bedna

