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Rozsah sva�.proudu� � 3 - 300 A
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Víceúčelové svařovací instalace, umožňující
procesy, často používané pro automatické aplikace:
● DC TIG s hladkým nebo pulsním proudem
● AC TIG s proměnnou polaritou
● DC PLASMA s hladkým nebo pulsním proudem

Tyto instalace splňují ty nejvyšší požadavky na kvalitu 
a produktivitu svařování v nejnáročnějších aplikacích 
v chemickém, energetickém, leteckém a dopravním 
průmyslu při výrobě nádob a nádrží z nerezových 
materiálů, ušlechtilých kovů a speciálních slitin

Proces PLASMA/TIG je navržen speciálně pro 
svařování plechů a nádob. Je možno svařovat 
jak podélné tak i obvodové sváry na nádobách 
od průměru 2 000 mm.

Proces využívá dvou hořáků v tandemu 
a poskytuje nárust produktivity o více než 50% 
ve srovnání s použitím jednoho plasmového 
hořáku.

Plasmový oblouk poskytuje dokonalý průvar 
technologií Key-Hole a TIGový oblouk, 
vybavený dodáváním přídavného materiáludo 
svaru a elektromagnetickou oscilací, vytváří 
dokonalý finální povrch bez potřeby dalšího 
opracování.

TOPTIG je významnou inovací v oblasti 
automatizovaného svařování. Je to proces, jež 
byl vyvinut z klasických řešení obloukového 
svařování ve vývojovém centru společnosti 
Air Liquide Welding. Tento nový proces může 
být použit efektivně pro svařování plechů 
uhlíkových a nerezových ocelí o síle do 3 
mm. TOPTIG také umožňuje šetrné pájení 
galvanizovaných plechů. Nejčastější uplatnění:
- Subdodávky v automobilovém průmyslu
- Výroba kotlů a nádrží
- Výroba kovového nábytku
- Subdodávky pro letecký průmysl

Toptig umožňuje lepší přístupnost při svařování 
složitých svařovaných dílců. Nabízí velmi dobrý 
výkon (vysoká rychlost svařování), excelentní 
vzhled a vynikající kvalitu svárů bez rozstřiku.

V automatickém TIG svařovacím módu je přídavný 
svařovací materiál přidáván do svarové lázně před 
hořákem. V procesu TOPTIG je drát přidáván přímo přes 
svařovací hubici do oblasti s nejvyšší teplotou. Proto se 
drát taví do podoby malých kapiček jako u MIG/MAG 
procesu. Použití pulsního proudu synchronizovaného 
s posuvem drátu nabízí lepší kontrolu svařovacích 
operací.

Automatizace
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POLOHOVADLA pro svařování potrubních součástí
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TECHNICKÁ DATA - U 500

Rychlost otáčení: plynule nastavitelná v rozsahu 0–130 
cm/min. 
Rozsah upínání:  20 – 400 mm pro trubky i příruby, po 
demontáži upínacího sloupu je možno polohovat trubky 
do průměru 25 - 1000 mm (v horizontální poloze)
Max.kroutící moment (osa sklápění): 75 m.kg
Max.zatížení (horizontálně): 1000 kg
Max.zatížení (vertikálně): 500 kg
Kroutící moment poháněcích kladek: 20 m.kg
Napájení:   230V, 1f, 750 VA

TECHNICKÁ DATA - U 1000
Rychlost otáčení:  plynule nastavitelná v rozsahu 
0–130 cm/min. Rozsah upínání:  20 – 800 mm pro 
trubky i příruby, po demontáži upínacího sloupu je 
možno polohovat trubky do průměru 30 - 2000 mm 
(v horizontální poloze)
Max.kroutící moment (osa sklápění): 350 m.kg
Max.zatížení (horizontálně): 2000 kg
Max.zatížení (vertikálně): 1000 kg
Kroutící moment poháněcích kladek: 100 m.kg
Napájení:   400V,3f,2500VA

ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ
Naklápění je v obou směrech ovládáno reverzním 
přepínačem na čelním panelu stroje. Směr a rychlost 
rotace jsou ovládány pomocí panelu ručního 
dálkového ovládání. Nožní pedál dálkového ovládání 
– na vyžádání.

POLOHOVADLA pro svařování potrubních součástí
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www.welmet.cz38

WELDYCAR

Automatizace - přenosné svařovací traktory
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www.welmet.cz 23

Přídavné materiály pro svařování

www.welmet.cz29



SAMOSTMÍVACÍ KUKLY s filtrací vzduchu
- Respira
ní jednotky pro všechny sva�ovací aplikace
- Ú
inná ochrana p�ed exhalacemi a prachem
- Vysoká variabilita nastavení filtrace
- Robustní provedení
- Nízká hmotnost

ELEKTRICKÝ RESPIRÁTOR
- Pro použití s jakoukoliv sva�ovací kuklou, 
i bez ní
- Lehká a kompaktní jednotka
- Množství dodávaného  vzduchu je �ízeno automaticky podle intenzity dýchání

www.welmet.cz40

SAMOSTMÍVACÍ KUKLY
- Kukly pro všechny svařovací aplikace
- Různá provedení - s výklopným štítem, klasické provedení
- Široká škála velikostí průzorů
- Od jednoduchých aplikací až pro nejnáročnější uživatele

Příslušenství pro svařování
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Příslušenství pro svařování

www.welmet.cz42

HOŘÁKY MIG/MAG
- Vodou i vzduchem chlazené
- Ho�áky vybaveny Euro koncovkou
- Spot�ební díly kompatibilní s nejrozší�en�jším standardem v EU
- Nejr�zn�jší provedení i na p�ání zákazníka
- Rozsah od 150 - 500 A

Spotřební díly k hořákům

HOŘÁKY TIG
- Vodou i vzduchem chlazené
- Ho�áky vybaveny Euro koncovkou
- Rozsah 110A - 450A

 Rozsah od 150 - 500 A

Spotřební díly k hořákům

Příslušenství pro svařování
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Q-system (TIG svařování)
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Příslušenství pro svařování  (TIG svařování)

Q-system - TIGOVÉ SVAŘOVÁNÍ BEZ KOMPROMISŮ
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Zemnící svorky a držáky elektrod

Drážkovací elektrody

Příslušenství pro svařování
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Všude tam, kde je nutné provád�t jednostranné sváry s�vysokými
požadavky na jejich kvalitu (stavby most�, v�lodním, chemickém a
energetickém pr�myslu, apod.), je použití keramických podložek
spojeno s�mnoha výhodami. Lze je použít p�i sva�ování obalenými
elektrodami, plnými a trubi�kovými dráty v�ochranné atmosfé�e a
p�i sva�ování dráty a trubi�kami pod tavidlem.

Podložky s�p�lkulatou drážkou se používají pro sva�ování plnými
dráty a trubi�kovými dráty s�kovovou náplní, trapézový tvar drážky
se obvykle používá pro sva�ování obalenými elektrodami,
trubi�kovými dráty s�rutilovou náplní a pro sva�ování pod tavidlem.
Podložky s�kruhovým pr��ezem se používají pro formování ko�ene u
náro�ných X nebo 1/2 X svar�.

Výhody:
� umož�ují formování ko�ene do pot�ebného tvaru pro plynulý
 p�echod do základního materiálu
� zajiš	ují spolehlivé prova�ení ko�ene i p�i zhoršeném sesazení
 sva�ovaných ploch a prom�nlivé meze�e a v�p�ípadech, kdy je
 nutno sva�ovat pouze z�jedné strany (jednostranné sva�ování)
� zmenšují nebezpe�í výskytu ko�enových vad, �ímž snižují �asové
 ztráty a náklady na jejich odstra�ování
� umož�ují zvýšení sva�ovacích parametr� a tím zvýšení
 produktivity sva�ování
� materiál podložky nemá vliv na kvalitu a vlastnosti svaru, na jeho
 chemické složení, mechanické vlastnosti ani obsah difuzního
 vodíku ve svarovém kovu

Podložky jsou ur�eny k�jednorázovému použití.

Keramické podložky
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OCHRANNÉ PRACOVNÍ POM�CKY
- Certifikované od�vy pro svá�e
e z k�že a ohnivzdorné tkaniny
- Svá�e
ské rukavice pro všechny sva�ovací metody a extrémní zát�ž
- Zást�ry, kamaše, návleky, bl�zy, kalhoty
- Ochrany hlavy a krku
- Polštá�e z k�že a neho�lavé tkaniny
- Veškeré od�vy a rukavice jsou šité kevlarem (odolnost proti ot�ru a teplotám.

Příslušenství pro svařování

OBUV PRO SVÁŘEČE
-   Ideální obuv za příznivou cenu jež zcela odpovídá
    těm nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost
-   Extra silná, voděodolná kůže
-   Pevná, komfortní a bezpečná
-   Pružná a ergonomická podrážka
-   Antistatická stélka
-   Velmi lehká a odolná
-   Vystlaný horní lem

OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY
-  Certifikované oděvy pro svářeče z kůže a ohnivzdorné tkaniny
-  Svářečské rukavice pro všechny svařovací metody a extrémní zátěž
-  Zástěry, kamaše, návleky, blůzy, kalhoty
-  Ochrany hlavy a krku
-  Polštáře z kůže a nehořlavé tkaniny
-  Veškeré oděvy a rukavice jsou šité kevlarem (odolnost proti otěru a teplotám).

www.welmet.cz37



NEHOŘLAVÉ TKANINY
- teplotní rozsah 550 - 1000°C
- standardní rozměry s oky, šité kevlarem
- metráž dle vašich potřeb

ZÁV�SY A ZÁST�NY do SVAŘOVEN                 
- svářecí zástěny jsou zhotoveny ze speciálního vinylu, barva červená a zelená
- standardní rozměry s oky, nebo metráž                                                                                 
- tepelně přelepené švy a průchodky
- dodávky stavebnicových rámů pro sestavení zástěn

www.welmet.cz 51

Příslušenství pro svařováníPříslušenství pro svařování

NEHOŘLAVÉ TKANINY
-  teplotní rozsah 550 - 1000°C
-  standardní rozměry s oky, šité kevlarem
-  metráž dle vašich potřeb

ZÁVĚSY A ZÁSTĚNY do SVAŘOVEN
-  svářecí zástěny jsou zhotoveny ze speciálního vinylu, barva červená a zelená
-  standardní rozměry s oky, nebo metráž                                                                                 
-  tepelně přelepené švy a průchodky
-  dodávky stavebnicových rámů pro sestavení zástěn
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Odsávání
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Odsávání
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Odsávání
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Utahovací technika
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PÁJENÍ

Naše nabídka

WELMET, spol. s r.o. je autorizovaným distributorem 
společnosti STELLA v �R. Specializujeme se na 
komplexní řešení v oblastech tvrdého pájení,
m�kkého pájení a svařovacích aplikací.

S více než 20-ti letou tradicí nabízíme materiály pro 
využití v t�chto oblastech:
• instalatérství
• ohřev
• chlazení a klimatizační jednotky
• diamantové nástroje z tvrdokovu
• tepelné vým�níky
• elektromechanické konstrukce
• radiátory
• solární panely
• výroba lustr� a hudebních nástroj�

www.welmet.cz

Pájení
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Pájení
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Brusivo
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�ezné a hrubovací
kotou
e

Lamelové brusné
kotou
e

Diamantové
kotou
e

Brusné v�jí�e s netkanou
textilií ze zirkonového
korundu

Frézy z
tvrdokovu

Brusné

epi
ky

Brusná
t�líska

Brusné listy z netkané
textilie

Široký sortiment nástroj� renomovaného výrobce
pro každý materiál a pro každé použití.

Brusivo
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Svařovací polohy
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Svařovací polohy
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Sprej proti rozstřiku
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WELMET se zabývá prodejem svařovacích materiálů, zařízení pro svařování, nářadí 
a příslušenství již od roku 1997 a portfolio zákazníků obsahuje přes 600 domácích 
i zahraničních jmen. Díky naší spolupráci s renomovanými domácími i zahraničními 
značkami nabízíme ucelený a prověřený sortiment šitý na míru potřebám našich 
zákazníků.

Naše společnost je certifikována ISO 9001:2016 a je členem Systému sdruženého plnění 
EKO-KOM.

Proč právě WELMET?
- Máme více než 20 let zkušeností v oboru
- Poskytneme vám technickou podporu
- Zboží dovezeme rovnou k vám
- Široký sortiment skladem

Naši pracovníci jsou vám v případě předchozí domluvy k dispozici 7 dnů v týdnu a po 
dohodě řeší vaše mimořádné požadavky nad rámec obvyklé provozní doby. 
Některá jména na naší referenční listině napoví, že můžete mít důvěru ve spolehlivost 
naší práce a ve znalost prostředí. Dokážeme se přizpůsobit potřebám každého našeho 
zákazníka.

Víme dobře, že Váš úspěch je i naším úspěchem a proto nabízíme vysokou kvalitu zboží 
a služeb s důrazem na přijatelnou cenu, tedy optimální poměr mezi cenou a užitnou 
hodnotou.

WELMET, spol. s r. o.
Orebitská 1137/11, 
702 00  Ostrava – Přívoz
Tel1: +420 596 133 573
Tel2: +420 596 134 135
e-mail: info@welmet.cz
www.welmet.cz


