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Pozdåžna zváraèka rúr
Predstavuje presné a vysokovýkonné zariadenie urèené na pozdåžne zváranie kovových skružených rúr hrúbky
0,3 až 2,5 mm. Kompaktná konštrukcia zváraèky umožòuje zvára skružence o priemere od 80 mm do 100 mm a
max d¾žky do 1060 mm. Polohovanie zváracieho horáka umožòuje polohovací mechanizmus stroja s tromi
stupòami vo¾nosti pohybu v smere pozdåžnej, prieènej a zvislej osi stroja.

Lineárny pojazd - skladá sa z lineárneho bezvô¾ového
vedenia, po ktorom sa pohybujú sane. O sane je
priskrutkovaný nekoneèný remeò, ktorý je poháòaný
ozubenou remenicou cez šnekovú prevodovku. Takýto
pohon má min. vô¾u, vysokú životnos a spo¾ahlivos.
Riadiaci systém stroja zoh¾adòuje požiadavky na
vysokú spo¾ahlivos a jednoduchos. Ide o
multiprocesorový systém zabezpeèujúci riadenie dráhy
a rýchlosti zvárania, komunikácie so zváraèkou a
dohliadanie na správny a bezpeèný chod stroja. Systém
je založený na komponentoch firmy SIEMENS.
Niektoré technologické parametre je možné meni
priamo cez ovládací displej. (zváracia rýchlos, zvárací
prúd, rozbehy ...).
Rám stroja je zváranej konštrukcie z oce¾ových profilov
s výplòami. Vo vnútri rámu sa nachádza miesto na
zváraèku a riadiaci systém. Na pravej strane vo vnútri je
uchytený regulátor tlaku vzduchu. Na vrchu rámu je
odklopný kryt, pod ktorým sa nachádzajú pneumatické
ventily a rozvod pneumatiky. Na konci sú profily
prepojené rebrom, na ktorom je priskrutkovaná
odklopná páka, ktorá zachytáva reakciu tàòa pri
vysunutí pneumatických valcov. Tàò je uchytený štyrmi
skrutkami o rám stroja. Z bokov je tàò možné nastavi
do požadovanej polohy odtláèacími skrutkami.
Výmenná medená podložka je priskrutkovaná z hornej
èasti tàòa na ofrézovanú plochu.

Presnos v pozdåžnom smere
Pracovné zdvihy:
- pozdåžny posuv horáka
- prieèny posuv horáka
- zvislý posuv horáka
Rýchlosti pohybu horáka:
(otáèky motora 2000 ot/min. - max. okamžitá rýchlos)
Maximálny priemer zváranej rúry
Minimálny priemer zváranej rúry
Pracovné rýchlosti
Hmotnos stroja
Elektrické krytie mech. èasti stroja
Pohon pozdåžnej osi (TS031 444)
Pohon prieènej osi
Pohon zvislej osi
Pohon pozdåžnej osi
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0,3mm / 1000 mm
1010 / 1250 mm
30 mm
30 mm
Rýchlosti pohybu horáka:
90 mm/s
800 / 1000 mm
80 mm
3 - 50 mm/s
350 kg
IP 43
4AP63-4
ruène
ruène
šneková prevodovka i - 80
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