Oferta wynajęcia automatów do
spawania łukiem krytym (SAW)
A2 Multitrac (PEH)
• Współpracuje ze źródłami prądu LAF (DC) lub TAF (AC)
• Kompaktowa i wydajna konstrukcja umożliwia łatwe
przemieszczanie się między elementami spawanymi
• Urządzenie samojezdne, z napędem na cztery koła,
umożliwia stabilną, dokładną i ciągłą pracę
• Sterownik procesu A2-A6 PEH z cyfrowym wyświetlaczem
umożliwia prezentację i sterowanie parametrami spawania.
• Poziome, pionowe i obrotowe suporty umożliwiają szybkie
ustawianie głowicy spawalniczej w różnych pozycjach.
• Części mechaniczne sprawdzają się nawet w trudnych
warunkach.

Cena wynajęcia min. miesiąc – 5000 zł/netto/kpl
Cena obejmuje
1. Traktor A2 PEH Żróło LAF 1000
2. Odkurzacz Topnika OPC
3. Pakiet kabli 2x OS95 prądowe I sterownicze 15MB
4. Pakiet kabli masa 2xOS95 10mb

Pakiet Explatacyjny dodatkowo płatny
- końcówka – 15 zł netto/1 szt.
- rolka z rowkiem -355 zł netto/1 szt.
- worek filtracyjne odkurzacza topnika – 74,90 zł netto/1 szt.
- okładzina gumowa odkurzacza – 123,75 zł netto/1 szt.
-okładzina gumowa separatora odkurzacza – 178,20 zł netto/1 szt.

A2 Multitrac (PEK)
• Współpracuje ze źródłami prądu LAF (DC) lub TAF (AC)
• Kompaktowa i wydajna konstrukcja umożliwia łatwe
przemieszczanie się między elementami spawanymi
• Urządzenie samojezdne, z napędem na cztery koła,
umożliwia stabilną, dokładną i ciągłą pracę
• Sterownik procesu A2-A6 PEH z cyfrowym wyświetlaczem
umożliwia prezentację i sterowanie parametrami spawania.
• Poziome, pionowe i obrotowe suporty umożliwiają szybkie
ustawianie głowicy spawalniczej w różnych pozycjach.
• Części mechaniczne sprawdzają się nawet w trudnych
warunkach.
* encoderowe sprzężenie napędów – precyzyjna kontola zadanych
parametrów

Cena wynajęcia min. miesiąc – 5500 zł/netto/kpl
Cena obejmuje
1. Traktor A2 PEH Żróło LAF 1000
2. Odkurzacz Topnika OPC
3. Pakiet kabli 2x OS95 prądowe I sterownicze 15MB
4. Pakiet kabli masa 2xOS95 10mb

Pakiet Explatacyjny dodatkowo płatny
- końcówka – 15 zł netto/1 szt.
- rolka z rowkiem -355 zł netto/1 szt.
- worek filtracyjne odkurzacza topnika – 74,90 zł netto/1 szt.
- okładzina gumowa odkurzacza – 123,75 zł netto/1 szt.
-okładzina gumowa separatora odkurzacza – 178,20 zł netto/1 szt.

Silos na topnik JS200
• Utrzymuje topnik w suchym i czystym stanie
• Ułatwia obsługę topnika
• Regulowana temperatura

Cena wynajęcia min. miesiąc – 1000 zł/netto/szt

Uniwersalna suwnica bramowa Mechtrac
1730/2100/2500/3000
• Szybki i uniwersalny sposób na zwiększenie
wydajności
• Wyposażony w sterownik A2-A6 PEH i sprzęt
spawalniczy A2 do zmechanizowanego spawania
metodą SAW lub MIG/MAG
• Możliwość spawania różnych profili takich, jak belki
I, T, lub L, proste i klinowe
• Dostępny w czterech wersjach (szerokość bramy):
1730 mm, 2100 mm, 2500 mm lub 3000 mm
• Wszystkie wersje mają standardową wysokość
bramy 1500 mm
• Szyny montowane na podłodze mają standardową
długość 3 m – można je łatwo wydłużyć
• Standardowo używany jest napęd przy obu
podporach. Wersja 1730 mm dostępna jest także
z napędem przy jednej podporze
• Bramy mają maksymalną nośność 220 kg
– możliwość zamontowania do dwóch głowic
spawalniczych A2; wyposażonych w systemy GMD
do śledzenia złącza i OPC do odzyskiwania topnika

Cena wynajęcia min. miesiąc – 9800 zł/netto/kpl
Cena obejmuje
1. Bramę spawalniczą napęd obustronny
2.2 kpl. Głowic A2 staerownik PEH żróło prądu LAF 1000A
3. 2kpl, Systemy śledenia złaćza GMD
4. 2kpl. Suporty zmechanizowane 180x180
5. 2.kpl. Odkurzacz Topnika OPC
6. 2x Pakiet kabli 2x OS95 prądowe I sterownicze 15MB
7. 2x Pakiet kabli masa 2xOS95 10mb
8. Montaż I uruchoienie

Pakiet Eksplatacyjny dodatkowo płatny
- końcówka – 15 zł netto/1 szt.
- rolka z rowkiem -355 zł netto/1 szt.
- worek filtracyjne odkurzacza topnika – 74,90 zł netto/1 szt.
- okładzina gumowa odkurzacza – 123,75 zł netto/1 szt.
-okładzina gumowa separatora odkurzacza – 178,20 zł netto/1 szt.

