
Odpowiadajàc na zapotrzebowanie naszych klientów wpro-
wadziliÊmy do oferty firmy sprz´t do tzw. “ma∏ej mechaniza-
cji” prac spawalniczych. Dysponujemy obecnie kilkoma
modelami wózków samojezdnych przeznaczonych zarów-
no do uk∏adania spoin pachwinowych jak i doczo∏owych
oraz do ci´cia gazowego. Wózki nasze mogà spawaç
MIG/MAG, drutami pe∏nymi, proszkowymi, TIG oraz pod
topnikiem. Mogà byç te˝ u˝ywane do ci´cia palnikami ace-
tylenowo-tlenowymi, propanowymi (gaz ziemny) i plazmo-
wymi. Ten por´czny, lekki, ma∏ogabarytowy oraz ∏atwy
w obs∏udze sprz´t gwarantuje wysokà jakoÊç i wydajnoÊç,
a polecany jest szczególnie tam gdzie wa˝na jest du˝a mo-
bilnoÊç urzàdzenia. Dzi´ki zastosowaniu naszych wózków
w prosty i skuteczny sposób mo˝na uzyskiwaç doskona∏e
efekty spawania w wi´kszoÊci pozycji spawalniczych: po-

dolnej (PA), nabocznej (PB), naÊciennej (PC), pu∏apowej (PD), oraz na pionie (PF i PG). Specjal-
nie zaprojektowany osprz´t dodatkowy umo˝liwia wykorzystywanie naszych wózków tam gdzie
starsze generacje tego typu urzàdzeƒ nie mogà byç stosowane. Obecnie oferta nasza obejmuje
pi´ç modeli wózków o oznaczeniach od PRO11 do PRO15. Model PRO11 to znany i popularny
równie˝ pod nazwà “Scorpion” wózek do spawania pachwin z mo˝liwoÊcià  programowania spa-
wania przerywanego. Oferowany ju˝ wczeÊniej na Polskim rynku model PRO12 Spider umo˝li-

wiajàcy spawanie pionów z oscylacjà, doczeka∏ si´ zapo-
wiadanego mniejszego brata w postaci wózka PRO13 Mini-
Spider. Wózek ten ma za zadanie spopularyzowaç mecha-
nizacj´ spawania nawet w najprostszych aplikacjach. Ten
bardzo ma∏y wózek mo˝e byç niemal “noszony przy pa-
sku” przez operatora. Jest on praktycznie drugà parà ràk
dla spawacza.
Ofert´ naszà uzupe∏niajà modele PRO14 i PRO15. Pierw-
szy z nich to je˝d˝àcy po torze lub prowadzony r´cznie
wózek, przeznaczony g∏ównie do mechanizacji ci´cia ga-
zowego. Drugi z nich jest przeznaczony do jedno- lub dwu-
stronnego wspawywania wzmocnieƒ. Elementem prowa-
dzàcym dla tego wózka jest bezpoÊrednio spawane
wzmocnienie lub wyci´ty z pasa blachy wzorzec.

Sukces handlowy jaki odnios∏y nasze
wózki dopinguje nas do nieustannej
pracy nad nowymi modelami, które mo-
gà trafiç do Paƒstwa ràk ju˝ niebawem.
Mamy nadziej´, ˝e nasze nowe produk-
ty spotkajà si´ z równie entuzjastycz-
nym przyj´ciem jak oferowane obecnie.
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MODEL PRO11

PRO11 SCORPION to wózek przeznaczony g∏ównie do wykonywania spoin pachwinowych ciàg∏ych lub przerywa-
nych. Dzi´ki swej uniwersalnoÊci i dodatkowemu osprz´towi umo˝liwia on tak˝e wykonywanie spoin zak∏adkowych
i doczo∏owych, jak równie˝ pozwala na ci´cie termiczne blach. W∏aÊciwy tor jazdy realizowany jest dzi´ki specjal-
nym rolkom dystansowym i dodatkowo stabilizowany jest zespo∏em silnych magnesów sta∏ych umieszczonym
w podwoziu wózka. Programowanie polega na podaniu d∏ugoÊci spoiny, przerwy oraz nawrotu, niezb´dnego do
wype∏nienie krateru. Wszystkie nastawy mogà byç podawane z dok∏adnoÊcià do 1 mm a raz zaprogramowane d∏u-
goÊci odcinków sà sta∏e i niezale˝ne od zmian pr´dkoÊci jazdy wózka dokonywanych przez operatora w trakcie
spawania, tak jak ma to miejsce w przypadku programowania d∏ugoÊci spoin w funkcji czasu. Wózek mo˝e byç
uzbrojony w dwa uchwyty spawalnicze, dzi´ki czemu obustronne spawanie usztywnieƒ w jednym przejÊciu pozwa-
la na znacznà redukcj´ odkszta∏ceƒ pospawalniczych. Scorpion fabrycznie wyposa˝ony jest w wyÊwietlacz pr´d-
koÊci jazdy, dwa niezale˝ne uk∏ady jarzenia ∏uku, oraz wy∏àczniki kraƒcowe. Wózek zasilany jest z sieci 220/240 V.

Klasyczne spawanie pachwiny

MODEL PRO12

PRO 12 SPIDER jest wózkiem spawalniczym przeznaczonym do spawania pachwin w pozycjach wymuszonych, bez
koniecznoÊci stosowania torów jezdnych. Dzi´ki swej uniwersalnoÊci i dodatkowemu osprz´towi, umo˝liwia on tak-
˝e wykonywanie spoin zak∏adkowych i doczo∏owych, jak równie˝ pozwala na ci´cie termiczne blach. Precyzyjny
oscylator pozwala w jednym przejÊciu uk∏adaç grube pachwiny lub w przypadku spoin doczo∏owych wype∏niaç ro-
wek na ca∏ej szerokoÊci. Oscylator posiada w∏asny silnik krokowy i mo˝liwoÊç niezale˝nej  regulacji czterech para-
metrów: szerokoÊci oscylacji, cz´stotliwoÊci, przetrzymanie w skrajnym po∏o˝eniu, osobne dla lewej i prawej strony.
Wózek posiada nap´d w uk∏adzie 4x4 co bardzo u∏atwia przeniesieniu du˝ego momentu na pod∏o˝e. Mo˝liwoÊç po-
ruszania si´ po Êcianie wózek zawdzi´cza zespo∏owi silnych magnesów ziem rzadkich umieszczonych w podwoziu.
Dodatkowym atutem wózka jest niezale˝ne zasilanie bateryjne. Du˝a pojemnoÊç baterii zapewnia ciàg∏oÊç pracy do
szeÊciu godzin. Jako opcja dost´pny jest zasilacz sieciowy wpinany bezpoÊrednio w gniazdo akumulatora.

Spawanie pachwin w pionie



PRO13 Mini-Spider z wyÊwietlaczem
dwucyfrowym

PRO14 jazda po torach

MODEL PRO13

Model PRO13 jest uzupe∏nieniem gamy wózków do spawania pachwin serii PRO 11 i 12. Przy tworzeniu tego wóz-
ka jako absolutny priorytet przyj´to miniaturyzacj´ jego wymiarów i wagi oraz prostot´ obs∏ugi. W wyniku spe∏nie-
nia tych za∏o˝eƒ powsta∏ najmniejszy w swojej klasie model oferujàcy ogromnà si∏´ przylegania gwarantowanà
przez ultra kompaktowy zespó∏ magnesów ziem rzadkich zamocowanych w podwoziu wózka. Wózek PRO13 mo-
˝e poruszaç si´ w ka˝dej pozycji a system dwustronnego mocowania palnika umo˝liwia prowadzenie palnika za-
równo za- jak i przed wózkiem. Taka konfiguracja minimalizuje koniecznoÊç stosowania p∏yt wybiegowych w celu
po∏o˝enia spawu na ca∏ej d∏ugoÊci spawanego elementu. Wózek zasilany jest baterià o du˝ej pojemnoÊci lub
zasilaczem sieciowym mocowanym w miejsce gniazda baterii.

MODEL PRO14

Model ten nale˝y do rodziny urzàdzeƒ popularnie zwanej sekatorami do ci´cia blach. Nasz model posiada jed-
nak unikalne rozwiàzania znacznie rozszerzajàce jego mo˝liwoÊci. Wózek PRO14 mo˝e poruszaç si´ po k∏adzio-
nych na blach´ torach z pryzmatycznymi rowkami prowadzàcymi lub mo˝e jeêdziç bezpoÊrednio po blasze (jaz-
da swobodna). Wyposa˝ony jest w sprz´g∏o które umo˝liwia za∏àczanie i roz∏àczanie nap´du i to zarówno przy
jeêdzie po torze jak i bezpoÊrednio po ci´tym elemencie. Przy jeêdzie swobodnej jakoÊç ci´cia gwarantowana jest
przez stabilne prowadzenie wózka ko∏ami nap´dowymi, a zamontowany z ty∏u wózka “ogon” z kó∏kiem obroto-
wym umo˝liwia operatorowi nadanie ˝àdanego toru jazdy. Oferowany osprz´t umo˝liwia stosowanie zarówno pal-
ników r´cznych jak i maszynowych oraz uchwytów spawalniczych. W osprz´cie dodatkowym oferowany jest te˝
specjalny, mocowany pod podwoziem cyrkiel, który umo˝liwia wycinanie otworów w zakresie Êrednic od
Ø100mm do Ø2000 mm. Wózek zasilany jest baterià o du˝ej pojemnoÊci lub zasilaczem sieciowym mocowanym
w miejsce gniazda baterii.



Spawanie spoin zak∏adkowych 
o wysokoÊci min 10mm

Prowadzenie po kraw´dzi zewn´trznej
(np. konstrukcje typu skrzynkowego)

Dwustronne spawanie usztywnieƒ

Przyk∏ady pracy wózków

Ci´cie palnikiem

Spawanie pachwiny pod
topnikiem

Spawanie teownika – jazda po
Êrodniku

PRO15 – jazda po ∏ebkowniku PRO15 w uk∏adzie dwupalnikowym

MODEL PRO 15

Jest to wózek dla którego torem jezdnym mo˝e byç bezpoÊrednio spawany element. Typowym zastosowaniem
modelu PRO15 jest jedno- lub dwustronne spawanie po∏àczeƒ pachwinowych np. usztywnieƒ do p∏atów blachy.
Wózek PRO15 wyposa˝ony jest blok sterowania umo˝liwiajàcy wykonywanie spoin przerywanych wed∏ug cyklu za-
programowanego przez operatora. Wózek mo˝e prowadziç jeden lub dwa palniki. Oferowany osprz´t umo˝liwia
stosowanie naszego wózka zarówno do spawania jak i ci´cia. Wymienne podwozia umo˝liwiajà jazd´ po p∏asko-
wniku, ∏ebkowniku oraz profilach typu ceownik, kàtownik, teownik itp. U˝ytkownik mo˝e te˝ wykonaç we w∏asnym
zakresie tor prowadzàcy z pasa zwyk∏ej blachy. Standardowe podwozie umo˝liwia jazd´ wózkiem PRO15 po ele-
mentach o maksymalnej gruboÊci do 40 mm i wysokoÊci minimalnej 50 mm. Minimalny promieƒ krzywizny po któ-
rym mo˝e poruszaç si´ wózek wynosi 160 mm. 

PRO15 w konfiguracji jednopalnikowej


