Głowice otwarte SATO
Głowice SATO serii E4x przeznaczone są do spawania przy ograniczonym polu dostępu. Umożliwia spawanie doczołowe rur lub
innych elementów kształtowych jak np. rura-kolano, rura trójnik itp. z dodatkiem lub bez dodatku drutu. Palnik głowicy jest chłodzony
cieczą lub gazem. Ze względu na niewielką masę i zwartą konstrukcję doskonale nadaje się do spawania rur w terenie
(na wysokościach, budowach, rusztowaniach itp.). Oczywiście nadaje się do spawania podczas prefabrykacji na hali.
Głowice mocowane są na zewnętrznej średnicy spawanej rury.
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Głowice SATO serii E5x Umożliwiają spawanie doczołowe rur lub innych elementów kształtowych jak np. rura-kolano, rura
trójnik itp. z dodatkiem lub bez dodatku drutu, ze szczególnym uwzględnieniem rur grubościennych – o grubości ścianki powyżej
3mm. Palnik głowicy jest chłodzony cieczą. Ze względu na niewielką masę i zwartą konstrukcję doskonale nadaje się do spawania
rur w terenie (na wysokościach, budowach, rusztowaniach itp.). Oczywiście nadaje się do spawania podczas prefabrykacji na
hali. Głowice mocowane są na zewnętrznej średnicy spawanej rury.
Modele E5x wyposażone są w moduł AVC/OSC.
System AVC (Arc Voltage Control) w czasie rzeczywistym mierzy napięciu łuku i utrzymuje stałą długość łuku.
System działa z czułością reakcji 100mV. System OSC (oscylacja), prowadzenie palnika z zakosami, umożliwia wydajne
spawanie zukosowanych elementów.
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Wyprowadzenie napędu
Zarówno modele E4x jak i E5x występują w odmianach z prostym jak i kątowym wyprowadzeniem napędu
• x = 1 lub 3: proste wyprowadzenie silnika, czyli równoległe do osi rury.
• x = 2 lub 4: kątowe wyprowadzenie silnika, czyli prostopadłe do osi rury.
Oś spawanej rury

Odmiana x = 2 lub 4

Odmiana x = 1 lub 3
Wyprowadzenie napędu
równoległe do rury

Oś spawanej rury

Wyprowadzenie napędu
prostopadle do rury

ZALCO
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
02-892 Warszawa ul. Bażancia 43, tel.: (22) 894 55 00 , tel kom: 0 601 384 666, fax: (22) 644 65 52
www.zalco.pl
e-mail: zalco@zalco.pl

Wymiary głowic
Głowice bez AVC/OSC

Odmiana E41 i E 43

Odmiana E42 i E44

Głowice z AVC/OSC

Odmiana E51
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