Pøíslušenství MIG/MAG
Kleštì MIG

Vhodné pro
- støíhání drátu
- èištìní hubice
- odšroubování špièek
- odšroubování hubic

Stojan hoøáku MIG

Hubice ∅ 12-15 mm
Kat. è.: W 000 010 453
Hubice ∅ 15-18 mm
Kat. è.: W 000 010 454

FLOWELD
• Mìøení prùtoku plynu u hoøáku
pro metodu MIG/MAG
• Max. prùtok: 20 l/min
(Ar, CO2 nebo smìsný plyn)
• Pøesnost ±10 %
• Nerozbitný

Kat. è.:W 000 010 802
Jednoduchý stojan s magnetickou základnou pro poøádek na
pracovním místì.

CERASKIN

Extrémn•
ho•lavý

Sprej proti rozst•iku
s keramickým povlakem

F+

CERASKIN je rychleschnoucí sprej, který má
vlastnosti odolávat podmínkám vznikajícím p•i profesio nálním sva•ování. Má extrémn• dlouhou životnost a chrání
za•ízení a spot•ební díly p•ed kovovým rozst•ikem.

VLASTNOSTI VÝROBKU
• Extrémn• rychleschnoucí, s dlouhou životností a odolný
keramický povrch navržen tak, aby vyhov•l t•m nej náro!n•jším požadavk"m profesionálního sva•ování.

• Keramický povrch vytvá•í bariéru a zabra#uje tak
ulpívání rozst•iku na sva•ovacím za•ízení a sva•ovaných
!ástech.
• CERASKIN vydrží po aplikaci 6 - 8 hodin práce svá•e!e
(1 pracovní den) bez nutnosti použití dalších p•ípravk".
• Obsah: 400 ml (net) - 520 ml (nominal).

Kat. è.: W 000 335 159

SPREJ PROTI
ROZSTŘIKU

Extrémn•
ho•lavý

NETMIG
Pasta proti rozstøiku

F+

Sprej proti rozst•iku

Kat. è.:W 000 277 679

- zabra#uje ulp•ní rozst•ikovaného kovu p•i sva•ování
- zabra#uje zapékání kontaktních trysek a sva•ovacích
hubic ho•ák", !ímž se zna!n• prodlužuje životnost
hubic a opot•ebování jiných !ástí
- výrobek a jeho použití šet•í !as a náklady spojené s
dodate!ným broušením
- neobsahuje rozpouštedlo a silikon a po jeho použití
je možno aplikovat běžné povrchové úpravy
- Obsah: 400 ml (net) - 520 ml (nominal)

Kat. è.: W 000 186 722
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• Po ponoøení chrání hubice
a kontaktní špièky pøed rozstøikem
• Neobsahuje silikon a rozpouštìdla
• Bez zápachu

Technické údaje:
• Zabraòuje usazování rozstøiku na
- hubicích hoøákù a na kontaktních špièkách
- polohovadlech a upínacích svaøovacích soustruhù
• Nezanáší závity a otvory.
• Nezpùsobuje porozitu. Neobsahuje silikon a rozpouštìdlo.
Bez zápachu.
• Složení: vosky a olej.

Kat. è.: W 000 011 071
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Pøíslušenství TIG
TIG SHARP
Úhel nabroušení má spolu s průměrem elektrody rozhodující vliv na tavnou lázeň. Svařovací oblouk je zrcadlovým obrazem úhlu nabroušení
elektrody a má spolu s jejím průměrem zásadní vliv na kvalitu svaru. Na obrázku je znázorněno, jaký tvar má tavná lázeň při různých úhlech
broušení a stejném svařovacím proudu. Špička by měla být zhruba 1 - 1,5 násobkem průměru elektrody a z toho také vyplývá úhel broušení.

Kat. è.: W 000 011 035

Použití:

Technické údaje:

Svaøování metodou TIG

Napìtí:

220-230 V

Charakteristika:

Frekvence:

50-60 Hz

Pøenosný elektrický nástroj pro broušení wolframových elektrod

Pøíkon:

400 W

• Vše nezbytné pro ostøení celé škály wolframových elektrod
v praktickém boxu:
- Stroj na ostøení hrotù elektrod
- Svorka pro upevnìní zaøízení ke stolu
- Standardní modrá hlavice pro elektrody o ∅ 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 mm
- Možnost pøipojení odtahu wolframového prachu
- Držák elektrod
- Nástroje pro montáž a demontáž

Proud:

1,8 A

Rychlost otáèení kotouèe:

30 000 ot./min

Hmotnost:

1,85 kg

• Pro pøesné ostøení:
- Zvolte prùmìr elektrody
- Zvolte úhel broušení (10° – 70°)
- Spust’te zaøízení
- Vložte elektrodu a pomalu s ní otáèejte
• Neuvìøitelný výsledek:
- Vynikající výsledek broušení
- Velmi pøesný úhel broušení
- Podélné ostøení, pøesné a symetrické zešikmení

V souladu s požadavky pøedpisù ES
Ostatní výrobky v této øadì:
• Èervená hlavice: (pro
wolframové elektrody
∅ 1,0 / 4,0 / 4,8 / 6,0).

Kat. è.: W 000 011 037

• Náhradní modrá hlavice:

Kat. è.: W 000 011 038

• Náhradní diamantový
kotouè:

Kat. è.: W 000 011 036

Stojan hoøáku TIG

Kat. è.: W 000 010 803
Jednoduchý stojan s magnetickou
základnou pro poøádek na pracovním místì.
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