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Brak zniekształceń rury
System zaciskania
koncentrycznego

Zabezpieczenie operatora
Funkcja kontroli penetracji

Podstawowe i dodatkowe szczęki ze

Chwytanie

stali nierdzewnej: brak

121ECO +171ECO: silnik

zanieczyszczenia rury

cięcia z podwójnym wałem
zdawczym o 2 pozycjach
mocowania piłki tnącej

Ograniczone drgania i
odkształcenia rur
Zoptymalizowana odległość
ostrza do szczęk

Silnik 1300 W
Płynna regulacja prędkości

Wydajność cięcia:
Do 5 mm grubości ścianki

Dokładność cięcia
Cięcia prostopadłe < 0,25 mm

Łatwa obsługa i transport

Zakres cięcia

81M

05 - 078 mm
0,25 - 3’’

121ECO

05 - 0121 mm
0,25 - 4,5’’

Obrotowe złącze elektryczne
z nieplączącym się kablem

171ECO

016 - 0170 mm
0,625 - 6,625’’

Cechy techniczne:
Napęd METABO zapewnia szeroki zakres prędkości oraz
odpowiedni

moment

obrotowy

dla

aplikacji

do

rur

cienkościennych ze stali nierdzewnej.
Silnik elektryczny 1300 W:
- Mechaniczna skrzynia biegów oraz elektryczny regulator
prędkości
-

50/60 Hz

-

silnik jednofazowy

Wszystkie silniki są dostarczane w
osobnych walizkach, zawierających
niezbędne narzędzia
Silnik 81M wraz z niezbędnymi
narzędziami jest umieszczany
bezpośrednio w skrzyni transportowej.

Maszyna do cięcia rur o następujących średnicach (w
mm):

Waga
netto

Kod produktu
Z podstawowymi
szczękami

81M11
120V
1300W

230V
1300W

Z dodatkowymi szczękami

Numer
Wymiary (wys. x dł. x
zamówieniowy
sz. w mm)

(załączone)

Ø5 - Ø78

-

15 kg

Ø24 - Ø121

05 - 0108

38 kg

171EC01

Ø70 - Ø170

Ø16 - Ø118

44 kg

453 x 550 x 307

81M21

Ø5 - Ø78

-

15 kg

263 x 346 x 236

Ø24 - Ø121

05 - 0108

38 kg

Ø70 - Ø170

Ø16 - Ø118

44 kg

121ECO1

121ECO2

171ECO2

263 x 346 x 236
846150
9000

846150
9000

432 x 520 x 297

432 x 520 x 297

453 x 550 x 307

NOWE PRODUKTY w asortymencie cięcia orbitalnego CCx22

Chęć zadowolenia klienta oraz
naszego ciągłego doskonalenia
doprowadziła do
przeprojektowania części
naszego programu cięcia. Jego
celem jest zagwarantowanie
łatwiejszego oraz
mocniejszego zaciskania, a
także uszczelnienie przed
wiórami. Poziom jakości wzrósł
na niespotykany dotąd poziom,

Wytrzymałość

także stabilność uległa
ulepszeniu.

Efektywniejszy system
zaciskowy (+30%) ze
ślimakiem zazębiającym się

Łatwa obsługa
Wprowadzenie oczka do podnoszenia

bezpośrednio z krzywką
blokującą.

w celu ułatwienia użytkowania w
warsztacie lub zakładzie.

Łatwa konserwacja i kontrola
Idealne uszczelnienie przed wiórami
Usprawniony system
Wewnętrzne elementy

uszczelnienia

zaciskowe smarowane

przeciwwiórowego

są ze smarownicy

Szybki dostęp do śruby
pod wewnętrzną
pokrywą

Wszystkie części
obrotowe są
umieszczone wewnątrz
korpusu.

Brak zniekształceń rury

Jakość cięcia

Zaciskanie koncentryczne

Pokrętło do kontrolowanej i
ciągłej prędkości cięcia

Chwytanie
Silnik cięcia z podwójnym
Podstawowe i pomocnicze

wałem zdawczym o 2 pozycjach

szczęki ze stali nierdzewnej jako

ostrzy

wyposażenie standardowe

Dokładność cięcia
Prostopadłość < 0,25 mm

Zmniejszone wibracje i
zwiększona trwałość ostrza
Zoptymalizowana odległość ostrza

Silnik pneumatyczny lub

do szczęk

1200 W (w razie potrzeby)
Wydajność cięcia:
Do 7 mm grubości ścianki

Zakres cięcia
Możliwości rozbudowy
Może zostać przekształcona w

122

05 - 0119 mm 0,25” - 4,5’’

maszynę do ukosowania i
spawania orbitalnego

Łatwa obsługa i transport

172

016 - 0173 mm 0,625” 6,625’’

Ciągłe użycie

222

8,625’’

Obrotowe złącze elektryczne z
nieplączącym się kablem

055 - 0228 mm 2,375” -

322

0141 - 0328 mm 5,563” 12,750’’

Cechy techniczne:
- Silnik wysokoobrotowy:
120 V lub 230 V, 1200 W, elektroniczny regulator prędkości
z kompensatorem cięcia
Poziom drgań zgodnie z norma EN 28662: <2,5m/s2,
poziom ochrony: IP 20
-

Silnik pneumatyczny:

60 do 110 obr./min, przepływ powietrza 1500 l/min przy 6
barach.

Wszystkie silniki są dostarczane w osobnych walizkach,
zawierających niezbędne narzędzia

Maszyna do cięcia rur o następujących średnicach (w
Kod
produktu

120V
1200W

Silnik
wysokoo
brotowy

230V
1200W
Silnik
wysokoo
brotowy

Silnik
pneuma
tyczny

mm):
Z podstawowymi
szczękami

Waga netto

Z dodatkowymi szczękami

Numer
Wymiary (wys. x dł. x
zamówieniowy
sz. w mm)

(załączone)

122FS19

029 - 0119

05 - 099

44 kg

172FS19

074 - 0173

016 - 0116

51 kg

443 x 541 x 304

493 x 566 x 304
846150
9000

222FS19

0128 - 0228

055 - 0155

59 kg

548 x 594 x 304

322FS19

0230 - 0328

0141 - 0239

71 kg

649 x 644 x 304

122FS29

029 - 0119

05 - 099

44 kg

443 x 541 x304

172FS29

074 - 0173

016 - 0116

51 kg

493 x 566 x 304
846150
9000

222FS29

0128 - 0228

055 - 0155

59 kg

322FS29

0230 - 0328

0141 - 0239

71 kg

649 x 644 x 304

122PD

029 - 0119

05 - 099

44 kg

443 x 541 x304

172PD

074 - 0173

016 - 0116

51 kg

222PD

0128 - 0228

055 - 0155

59 kg

548 x 594 x 304

322PD

0230 - 0328

0141 - 0239

71 kg

649 x 644 x 304

846150
9000

548 x 594 x 304

493 x 566 x 304

Brak zniekształceń rury

Chwytanie

Zaciskanie koncentryczne

Silnik cięcia z podwójnym
wałem zdawczym o 2
pozycjach ostrzy

Jakość cięcia
Rękojeść obrotowa w

Podstawowe szczęki ze stali
nierdzewnej jako wyposażenie
standardowe

wyposażeniu standardowym

Zmniejszone wibracje i
zwiększona trwałość ostrza
Zoptymalizowana odległość
ostrza do szczęk

Ciągłe użycie
Obrotowe złącze elektryczne z
nieplączącym się kablem

Dokładność cięcia
Cięcia prostopadłe < 0,4 mm

Zakres cięcia

421

0212 - 0422 mm 8,625 - 16’’

521

0312 - 0522 mm 12,75 - 20’’

721

0447 - 0725 mm 18 - 28’’

1100

0711 - 01016 mm 28 - 40’’

Łatwa obsługa i transport
Silnik pneumatyczny lub
1200 W (w razie potrzeby)
Wydajność cięcia:
Ścianki o grubości do 7 mm

Cechy techniczne:
-

Silnik wysokoobrotowy:

120 V lub 230 V, 1200 W, elektroniczny regulator
prędkości z kompensatorem cięcia
Poziom drgań zgodnie z norma EN 28662: <2,5m/s2,
poziom ochrony: IP 20

-

Silnik pneumatyczny:

60 do 110 obr./min, przepływ powietrza 1500 l/min przy 6
barach

Wszystkie silniki są dostarczane w osobnych walizkach,
zawierających niezbędne narzędzia

Maszyna do cięcia rur o następujących średnicach (w
mm):
Kod produktu
Z podstawowymi
szczękami

120V
1200W
Silnik
wysokoobr
otowy

Z dodatkowymi szczękami
(załączone)

Waga
netto

Numer
Wymiary (wys. x dł. x
zamówieniowy
sz. w mm)

421FS19

0350 - 0422

0212 - 0352

186 kg

802x838x315

521FS19

0450 - 0522

0312 - 0452

223 kg

721FS19

0653 -0725

0447 - 0654

256 kg

1104x1077x315

421FS29

0350 - 0422

0212 - 0352

186 kg

802x838x315

521FS29

0450 - 0522

0312 - 0452

223 kg

84615
09000

905x889x315

230V
1200W
Silnik
wysokoobr
otowy

Silnik
pneuma
tyczny

84615
905x889x315
09000
721FS29

0653 -0725

0447 - 0654

256 kg

1104x1077x315

421PD

0350 - 0422

0212 - 0352

186 kg

802x838x315

521PD

0450 - 0522

0312 - 0452

223 kg

84615
905x889x315
09000
721PD

1100

0653 -0725

0447 - 0654

256 kg

Na żądanie

1104x1077x315

Cięcie orbitalne - Akcesoria
Nasze nogi podporowe i stojaki zostały tak zaprojektowane, by
Kluczowe zalety niniejszych produktów:

jeszcze bardziej ułatwić spawanie gwarantując stabilność

- lekkość

maszyny w każdych warunkach: w warsztacie lub na budowie.

- wszechstronność użycia
- łatwość użycia

Kod produktu

Opis

Waga netto

stopki
podtrzymujące

CCPS21

10 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w cm)

103 x 32 x 11

Nogi podporowe do orbitalnych maszyn tnących:
- szybki montaż i demontaż
- magazynek z tyłu
- wysokość regulowana śrubami
- optymalna stabilność

Kod produktu

Opis

Waga netto

CCSER1

Prosty stojak

10 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w cm)

60 x 26 x 10

Prosty stojak do podpierania rur, z regulacją wysokości:
- szybki montaż i demontaż
- regulowana wysokość

Kod produktu

CCSER2

Opis

Waga netto

Stojak (z łożyskami
ze stali chromowej)

11 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Stojak z łożyskami ze stali chromowej do podpierania rur, z regulacją wysokości:
- szybki montaż i demontaż
- umożliwia podawanie rury
- regulacja wysokości po każdym cięciu

Wymiary (w cm)

60 x 26 x 10

Cięcie orbitalne - Akcesoria
Nasze

ławy

podporowe

pomagają

w

ustawieniu

i

Dodatkowa ława podporowa do rur pozwala na stabilne

podawaniu rur bez użycia stojaków.

ustawienie nawet najdłuższych rur na wszystkich stołach.

Stół o regulowanej wysokości pozwala na łatwe i

Zalecamy także podparcie odcinka cięcia z przodu maszyny

precyzyjne ustawienie wysokości maszyny, dostosowanej

przy pomocy jednej lub więcej dodatkowych ław, zależnie od

do cięcia rur umieszczonych na ławie podporowej.

długości rury.

Kod produktu

Opis

CCBSB-X1

Stół warsztatowy z
regulacją wysokości

Numer
zamówieniowy

Waga netto

84669

57 kg

37000

Wymiary (w cm)

184 x 95 x 51

Ława podporowa z regulacją wysokości, 1,5 m
- rolki ze stali nierdzewnej
- pokrętło do regulacji wysokości - długość
1,5 m
-

Kod produktu

CCBSB-X2

Opis

maksymalne obciążenie: 350 kg
min. ø rury: 5 mm
maks. ø rury: 321 mm
kompatybilna z urządzeniami 121 do 321

Waga netto

Dodatkowy stół

Numer
zamówieniowy
84669

38 kg

warsztatowy 1,5 m

37000

Wymiary (w cm)

150 x 95 x 51

Dodatkowa ława podporowa:
- rolki ze stali nierdzewnej

- min. ø rury: 5 mm

- długość 1,5 m

- maks. ø rury: 321 mm

- maksymalne obciążenie: 350 kg

- kompatybilna z urządzeniami 121 do 321

jednolicie rozłożone

Kod produktu

Opis

CCBSB-B005

Podłączenie

Waga netto

3 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w mm)

100 x 80 x 402

Pręt łączący do CCBSB-X1 oraz CCBSB-X2:

- Umożliwia połączenie stołu o regulowanej wysokości z ławą umieszczoną przed maszyną

Cięcie orbitalne - Akcesoria
(Zderzak krańcowy)
Oprócz naszych ław CCBB-X1 i CCBB-X2, oferujemy także
ławy z systemem zderzaka krańcowego.

- Dostępne długości:
1500 - 3000 - 4500 - 6000 - 7500 oraz 9000 mm
- Suw roboczy: Długość - 200 mm

Zderzaki są bardzo proste w obsłudze i pozwalają na
uniknięcie błędów pomiaru.
Można je zamontować sekcji wejściowej lub wyjściowej
maszyny tnącej, ponadto są dostępne z podziałką lub
wyświetlaczem LCD.

- Dostarczane w modułach 1500 mm do złożenia
- Maksymalne obciążenie na moduł:
350 kg (równomiernie rozłożone)
- Maksymalny nacisk na zderzak: 10 kg
- Temperatura pracy: 0 - 50 0 C
- Wilgotność względna: 35 - 85%

Brak zanieczyszczenia rury:
Wszystkie części mające styczność z rurą są wykonane ze
stali nierdzewnej (rolki, a także pręt zderzaka)

Zestaw sekcji wejściowej
Zestaw sekcji
wyjściowej

Wyciągany zderzak:
Aby ułatwić wycofanie
rury, zderzak podnosi się
ręcznie.

Cięcie orbitalne - Akcesoria (Zderzak
krańcowy)
Podziałka

Podziałka w mm
-

Wyposażona w szkło powiększające

-

Rozdzielczość 1,0 mm

Wyświetlacz LCD

-

Rozdzielczość 0,1 mm

Możliwość wyboru kierunku zliczania, pozycji przecinka
dziesiętnego, jednostki pomiaru (mm lub cale), reset /
ustawienie wstępne pomiaru, wymiary bezwzględne /
względne.
-

Zasilanie bateryjne. Trwałość około 4 lata. Gdy wymagana

jest wymiana baterii, wyświetla się ikona rozładowanej baterii.
Prosta wymiana odbywa się bez utraty wartości i parametrów
konfiguracji.

Cięcie orbitalne - Akcesoria (Zderzak
krańcowy)
Zestaw sekcji wejściowej
Części
są
dostarczone
rozłożone
w
skrzyniach
transportowych, w modułach o długości 1,5 m.
Należy je złożyć, wyrównać i przytwierdzić do podłoża.
Podziałkę magnetyczną (z wyświetlaczem LDC) bądź zwykłą
podziałkę należy przykleić na końcu zespołu.

System dostarczany jest z ławą podporową z regulacją wysokości (CCBSB-X1), dodatkowymi ławami podporowymi, modułem
początkowego zderzaka krańcowego i jego przedłużeniami.
Zespół

Odczyt

Długość (w
Suw roboczy (w mm)
mm)

Kod produktu

Waga netto

1500

1300

CCBSB-AM-R-15

65 kg

3000

2800

CCBSB-AM-R-30

104 kg

4500

4300

CCBSB-AM-R-45

143 kg

84669

6000

5800

CCBSB-AM-R-60

163 kg

37000

7500

7300

CCBSB-AM-R-75

200 kg

9000

8800

CCBSB-AM-R-90

238 kg

1500

1300

CCBSB-AM-D-15

65 kg

3000

2800

CCBSB-AM-D-30

104 kg

4500

4300

CCBSB-AM-D-45

143 kg

84669

6000

5800

CCBSB-AM-D-60

163 kg

37000

7500

7300

CCBSB-AM-D-75

200 kg

9000

8800

CCBSB-AM-D-90

238 kg

Podziałka

na sekcji
wejściowej
linii tnącej

Wyświetl
acz LCD

Numer
zamówieniowy

Możliwe jest dodanie modułów CCBBSB=X2 do podparcia rury po procesie cięcia (z przodu maszyny tnącej) przy pomocy pręta łączącego
CCBSB-B005 (patrz poprzednie strony).

Cięcie orbitalne - Akcesoria (Zderzak
krańcowy)
Zestaw sekcji wyjściowej
Części są dostarczone rozłożone w skrzyniach transportowych,
w modułach o długości 1,5 m.
Należy je złożyć, wyrównać i przytwierdzić do podłoża.
Podziałkę magnetyczną (z wyświetlaczem LDC) bądź zwykłą
podziałkę należy przykleić na końcu zespołu.

W skład systemu wchodzą: Moduły ławy podporowej CCBSB-X2, moduł początkowego zderzaka krańcowego oraz jego przedłużenia, pręt
łączący CCBSB-B005.

Uwaga: Do wszystkich artykułów z AV (ławy ze zderzakiem krańcowym w sekcji wyjściowej) dostarczamy także przynajmniej jedną
ławę CCBSB-X1 (ława podporowa z regulacją wysokości) do podparcia maszyny tnącej.

Zespół

Odczyt

Podziałk
a

na sekcji
wyjściowej
linii tnącej

Wyświetl
acz LCD

Długość (w
mm)

Waga netto

Numer
zamówieniowy

Suw roboczy (w mm)

Kod produktu

1500

1300

CCBSB-AV-R-15

46 kg

3000

2800

CCBSB-AV-R-30

85 kg

4500

4300

CCBSB-AV-R-45

124 kg

84669

6000

5800

CCBSB-AV-R-60

163 kg

37000

7500

7300

CCBSB-AV-R-75

201 kg

9000

8800

CCBSB-AV-R-90

240 kg

1500

1300

CCBSB-AV-D-15

46 kg

3000

2800

CCBSB-AV-D-30

85 kg

4500

4300

CCBSB-AV-D-45

124 kg

6000

5800

CCBSB-AV-D-60

163 kg

7500

7300

CCBSB-AV-D-75

201 kg

9000

8800

CCBSB-AV-D-90

240 kg

84669
37000

Cięcie orbitalne - Akcesoria
Nasze ławy podporowe pomagają w ustawieniu i podawaniu rur
bez użycia stojaków.

Dodatkowa ława podporowa do rur pozwala na stabilne

Stół o regulowanej wysokości pozwala na łatwe i precyzyjne

ustawienie nawet najdłuższych rur na wszystkich stołach.

ustawienie wysokości maszyny, dostosowanej do cięcia rur

Zalecamy także podparcie odcinka cięcia z przodu maszyny

umieszczonych na ławie podporowej.

przy pomocy jednej lub więcej dodatkowych ław, zależnie od
długości rury.

Niniejsze produkty są dostępne na życzenie

Kod produktu

CCBSB2-003

Opis
Stół o regulowanej
wysokości

Waga netto

Numer
zamówieniowy

Wymiary (w mm)

84669

53,5 kg

37000

Stół o regulowanej wysokości do 422 / 521 / 721:
- regulowana wysokość stołu

Kod produktu

CCBSB2-004

Opis

Ława podporowa

- optymalna stabilność

Waga netto

72,8 kg

Numer
zamówieniowy

Wymiary (w mm)

84669
37000

Ława podporowa rury do 422 / 521 / 721:
- szybki montaż i demontaż- długość 1,5 m
-

wysokość regulowana śrubami - optymalna stabilność

Kod produktu
CCBSB2-005

Opis
Pręt łączący

Waga netto
6,5 kg

Pręt łączący pomiędzy dwie ławy podporowe CCBSB2:
- szybki montaż i demontaż - zapewnia optymalną stabilność

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w mm)

Cięcie orbitalne - Akcesoria
Nowy autoadaptacyjny falownik elektryczny:
3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy pozwalający na:

Pomiar i wyświetlanie zużycia energii przez silnik
tnący/ukosujący

- wprowadzenie średnicy i precyzyjną regulację prędkości
podawania w mm/min

- umożliwia zatrzymanie silnika i cyklu w razie nadmiernego

- pomoc w regulacji w postaci sugerowanej prędkości silnika i

poboru prądu

podawania w oparciu o typ materiału i wykorzystywane ostrze

- chroni silnik i zwalnia operatora z obowiązku nadzoru

- wykonanie szybkiej i łatwej konfiguracji

maszyny
- wykrywa, gdy w silniku występują odkształcenia oraz zużycie

- wyświetlanie zużycia energii przez silnik tnący/ukosujący
- wyświetlanie w języku angielskim lub francuskim
- wybór jednostek miary: mm lub cale

ostrza

Falownik jest kompatybilny z poprzednimi modelami 121, 171,
221, 321, 421, 521 i 721.
Tryb spawania z prefabrykowaną maszyną i generatorem
SAXX: 4-przyciskowy wyświetlacz (start, stop, lewo, prawo) z
dodatkowym kablem przyłączeniowym generatora

Poprzedniego falownika SAEP-00/000 nie można zastosować w
nowych modelach 122, 172, 222 i 322.

(Patrz SAEX-A02 odnośnie dodatków, więcej szczegółów w
dziale „SPAWANIE ORBITALNE” katalogu)

Kod produktu

Opis

SAEX-00

Waga netto

6,3 kg

Numer
zamówieniowy
8515
900090

Wymiary (w mm)

320 x 261 x 193

Autoadaptacyjny falownik elektryczny do CC122 do 322:
- 110 V do 230 V
- stałe obroty
- łatwość użycia
- precyzyjna regulacja

Kod produktu

Opis

Autoadaptacyjny
SAEX-000

Waga netto

Numer
zamówieniowy
8515

6,3 kg

falownik elektryczny

900090

Autoadaptacyjny falownik elektryczny do CC421 do 721:
- 110 V do 230 V

- łatwość użycia

- stałe obroty

- precyzyjna regulacja

Wymiary (w mm)
320 x 261 x 193

Cięcie orbitalne - Materiały eksploatacyjne
Ostrza do cięcia orbitalnego

Numer zamówieniowy: 8202310000

Wysokiej jakości ostrza (HSS + kobalt) sprzedawane w pudełkach po 5 sztuk
- Podziałka zębów oraz projekt są kluczowe do odprowadzania wiórów, co pozwala na
osiągnięcie wysokiej jakości cięcia. AXXAIR stworzyło najwydajniejszy możliwy projekt
ostrza dla różnorodnych zastosowań tnących.
- Często wybierane zamiast ostrzy naszej konkurencji, ostrza AXXAIR są kompatybilne z
większością innych orbitalnych maszyn tnących.

Kod produktu

Cięcie rur o grubości ścianki

Ø ostrza

Liczba zębów

LS63128

0,5 do 0,9 mm

,02 - ,04”

63 mm

128

LS63100

0,7 do 1,5 mm

,03 - ,06”

63 mm

100

LS6364

1 do 3 mm

,04 - ,12”

63 mm

64

LS6872

1 do 3 mm

,04 - ,12”

68 mm

72

LS6844

2 do 7mm

,08- ,28”

68 mm

44

LS8080

1 do 3 mm

,04 - ,12”

80 mm

80

LS8054

2 do 7 mm

,08- ,28”

80 mm

54

Kod produktu
CCLUH

Opis
Ciecz smarowa

Objętość

Numer zamówieniowy

250 ml

3403198000

Wysokiej wydajności olej smarowy, sprzedawany w paczkach po 5 sztuk:
-

Zalecany do wszystkich silników tnących FS
Karta charakterystyki dostępna na żądanie

Kod produktu
CCLUP

Opis

Objętość

Numer zamówieniowy

250 ml

3403198000

Środek smarny w
postaci pasty

Środek smarny w postaci pasty, sprzedawany w paczkach 5 tubek:
- Zalecany do silników metabo
Karta charakterystyki dostępna na żądanie

1 maszyna - 3 zastosowania
AXXAIR Group jako pierwsza zaoferowała potrójne i wyłączne
rozwiązanie, od przygotowania do spawania orbitalnego:

proces globalny

Przez ponad 20 lat, jedna rama maszynowa (122, 172, 222
oraz 322) umożliwiała wykonanie trzech czynności:
cięcie, ukosowanie i spawanie orbitalne.

Silnik tnący, ukosujący lub
interfejs palnika spawania
orbitalnego

1 maszyna - 3 zastosowania
Kod produktu

Opis

Waga netto

Numer zamówieniowy

FS xx / MOPD

Silnik

5 kg

8466937000

Silnik niskoobrotowy / wysokoobrotowy / pneumatyczny z podwójnym wałem zdawczym
(chwytanie):
Kod produktu
120V

Ramka

Silnik niskoobrotowy: FS15

122

Silnik wysokoobrotowy:
FS25
Silnik niskoobrotowy: FS19

172

Silnik wysokoobrotowy:
FS29

222

MOPD

322

230V
Pneuma
tyczny

Kod produktu

Opis
Zestaw silnika
ukosującego

GA10 - x - xx

Aby korzystać z tego silnika, należy
zamówić: odpowiednie ostrza do grubości
ciętej rury a także, jeśli potrzebny,
lubrykant.
Wszelkie potrzebne informacje, wraz z
odnośnymi kodami produktów, zostały
podane w dziale akcesoriów cięcia
orbitalnego i materiałów eksploatacyjnych
tego katalogu.

Waga netto

Numer zamówieniowy

5 kg

8466937000

Silnik węglikowy 120 V / 230 V wyposażony w osłonę przeciwwiórową oraz prowadnicę przedmiotu
obrabianego dopasowaną do ramy maszyny do cięcia / spawania prefabrykatów:

120V

Kod produktu

Ramka

GA10-1-120

122

GA10-1-170

172

GA10-1-220

222

GA10-1-320

322

Kod produktu

230V

Ramka

GA10-2-120

122

GA10-2-170

172

GA10-2-220

222

GA10-2-320

322

Aby korzystać z tego silnika i ukosować rury, należy zamówić: jedną lub więcej głowic frezarskich
oraz wkłady węglikowe.
Wszelkie potrzebne informacje, wraz z odnośnymi kodami produktów, zostały podane w dziale
akcesoriów ukosowania i materiałów eksploatacyjnych tego katalogu. (”gruby” katalog)

Kod produktu
SX - KIT x

Opis

Waga netto

Numer zamówieniowy

Zestaw palnika

zależnie od
wybranego produktu

8466937000

Zestaw do modernizacji CC/GA do SX Powietrze / Woda / palnika AVC+OSC
Chłodzenie
Powietrze

Kod produktu
SX-2KITA
SX-2KITE

Woda

SX-2KIT-NAOF
(AVC/OSC)

Ramka

122
172
222
322

Aby korzystać z tego zestawu i wykonywać
wstępne spawy, należy zamówić: odpowiedni
generator spawalniczy AXXAIR do rur, jakie
mają być spawane. Wszelkie potrzebne
informacje, wraz z odnośnymi kodami
produktów, zostały podane w dziale spawania
orbitalnego tego katalogu.

Planowanie orbitalne AXXAIR
Planowanie rur jest wykorzystywane przy cienkich rurach o
grubości poniżej 3 mm. Obejmuje ono dopasowanie końca rury
z drugą lub z akcesorium.
Dopasowanie działa na trójnasób: prostopadłość lica rury - stan
powierzchniowy lica - potencjalna regulacja długości.
Po procesie planowania, powierzchnia czołowa będzie
prostopadła do osi rury, bez zadziorów, z niskim RA oraz o
pożądanej długości.
Maszyny do planowania są wykorzystywane wtedy, gdy proces
cięcia jest niewystarczająco precyzyjny dla danej aplikacji lub
gdy tworzy on zadziory.
Jako przykład: cięcie tarczą ścierną, piłą taśmową lub tarczami
tnącymi.

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ
Nasze maszyny do planowania działają na
baterie lub na zasilanie sieciowe, dla większej
elastyczności. Odwracalne ostrza HSS TIALN z
dwoma
krawędziami
tnącymi
gwarantują
optymalną
trwałość
materiałów
eksploatacyjnych.

JAKOŚĆ
Planowanie tworzy czystą powierzchnię wolną od zadziorów i
bez odkształceń rury: ostrość i precyzja gwarantowane. Dzięki
temu cienkie rury są gotowe do spawania.

PRZENOŚNOŚĆ
Nasze maszyny do planowania są lekkie i zaprojektowane do
użytkowania w na budowie oraz warsztatach.

Rury o małych średnicach <25,4 mm są szczególnie
uwzględniane w procesie planowania. Są one często cięte przy
pomocy nożyc do rur lub maszyn ściernych. Mówiąc ogólnie,
rury należy splanować przed spawaniem, aby uzyskać spaw
wysokiej jakości.
Jedna kategoria rur jest szczególnie objęta uwagą: rury
polerowane elektrolitycznie w sektorach półprzewodnikowych
bądź farmaceutycznych.
Niedozwolone jest rysowanie wypolerowanych powierzchni

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii

wewnątrz rury: cięcia wykonuje się zatem tylko przy użyciu

wszystkich informacji dotyczących technologii planowania

tarcz tnących. Ten proces nie tworzy wiórów, a jedynie pył.

orbitalnego.

Wynik

takiego

planowania.

cięcia

nie

jest

użyteczny

bez

operacji
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia Państwa
potrzeby!

Wysokiej jakości ostrza
QuiXS:

Dwustronne ostrza HSS
TIALN z dwoma

Pozwala na wymianę

krawędziami tnącymi

głowicy lub zamocowanie
uchwytu w kilka sekund.

Precyzyjny posuw
ręczny
Krok 0,1 mm

Wkładki zaciskowe
Szczęki ze stali
nierdzewnej otwierają się
szeroko, by ułatwić
ustawienie rury

DC 65-G/DC65-M
Możliwy zewnętrzny ukos 30°
oraz 45° z dodatkowym
uchwytem narzędziowym

Zakres planowania

Wiertarka / kontroler

DC25-P

03 - 025,4 mm 0,1 - 1 ’’

DC25-M

03 - 025,4 mm 0,1 - 1 ’’

Silnik sieciowy

- Silnik 1100 W
- System szybkiej wymiany QuiXS
- Dwustopniowy reduktor prędkości ze
- Silnik 18 V
zmianą prędkości przy pomocy pokrętła
- Technologia litowo-jonowa
- Najwyższej jakości mechanizm zmiany
- LED-owy
wskaźnik
naładowania
biegów
akumulatora
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem
- Dostarczany z dwoma akumulatorami 18
- Obudowa reduktora z odlewanego
V 3 Ah, szybka ładowarka
aluminium

DC65-G

03 - 063,5 mm 0,1 - 2,5
’’

DC65-M

03 - 063,5 mm 0,1 - 2,5
’’

Specyfikacja techniczna:
Silnik 18 V (wiertarka/kontroler):
-

120 lub 230 V

-

Dostarczany z dwoma akumulatorami 18 V 1,5 Ah,

szybka ładowarka
Silnik sieciowy 1100 W:
- 120 V lub 230 V, 1100 W
-

Dwustopniowy reduktor prędkości ze zmianą prędkości

przy pomocy pokrętła
-

Najwyższej jakości mechanizm zmiany biegów

-

Zabezpieczenie przed uruchomieniem

-

Obudowa reduktora z odlewanego aluminium

Wszystkie silniki są dostarczane w osobnych walizkach,
zawierających niezbędne narzędzia

Maszyna do planowania rur o
Kod produktu

następujących średnicach (w

Waga
netto

mm)

Minimalna
Numer
Wymiary (wys. x dł. x
długość prostego zamówieniowy
sz. w mm)
odcinka rury

DC25-P1

03 - 025,4

2,8 kg

8 mm

DC65-G1

03 - 063,5

7,1 kg

12 mm

250x58x273

Wiertarka /
kontroler 120 V
298x146x323
846190
0000

DC25-P2

03 - 025,4

2,8 kg

8 mm

250x58x273

DC65-G2

03 - 063,5

7,1 kg

12 mm

298x146x323

DC25-M1

03 - 025,4

4,3 kg

8 mm

216x85x398

DC65-M1

03 - 063,5

8,1 kg

12 mm

Wiertarka /
kontroler 230 V

Silnik sieciowy
1100 W 120 V
846190

345x146x462

0000

DC25-M2

03 - 025,4

4,3 kg

8 mm

216x85x398

DC65-M2

03 - 063,5

8,1 kg

12 mm

345x146x462

Silnik sieciowy
1100 W 230 V

PAKIETY DC
AXXAIR oferuje zestawy łączące najlepsze rozwiązania do
ustawiania pod kątem prostym w jednej skrzynce.

Silnik sieciowy
1100 W
Głowica ustawiająca pod kątem
prostym DC65

Dostępny dla 120 V
lub 230 V

Szczęki ze stali nierdzewnej otwierają
się szeroko, by ułatwić ustawienie rury

Głowica ustawiająca pod kątem
prostym DC25
Szczęki ze stali nierdzewnej otwierają
się szeroko, by ułatwić ustawienie rury

Głowica ustawiająca pod
kątem prostym DC65
Szczęki ze stali nierdzewnej otwierają
się szeroko, by ułatwić ustawienie rury

Wiertarka /
kontroler
Dostępny dla 120 V
N

lub 230 V

Głowica ustawiająca pod kątem
prostym DC25
Prostota ustawiania

Szczęki ze stali nierdzewnej otwierają
się szeroko, by ułatwić ustawienie rury

Dopasowanie narzędzia do
średnicy obrabianej rury w
kilka sekund.

PAKIETY DC
Specyfikacja techniczna:
Każdy PAKIET DC składa się z:
-

Jednego silnika sieciowego 1100 W

LUB jednego silnika 18 V (wiertarka/kontroler) 3,0 Ah
-

Jednej głowicy ustawiającej DC25 ORAZ jednej głowicy

ustawiającej DC65

Zmiana z jednej konfiguracji na drugą zajmuje zaledwie kilka
sekund:
DC25:

wyrównuje rury przy użyciu lekkiego,

ultrakompaktowego urządzenia
DC65:

ustawianie

pod

kątem

prostym

i

ukosowanie

(opcjonalny uchwyt narzędziowy do ukosowania) na ławie lub
bezpośrednio na rurach (demontowana stopa)

Maszyna do planowania rur
Kod produktu

o następujących średnicach Waga netto
(w mm)

Numer
Wymiary (wys. x dł.
Minimalna długość
zamówieniowy
prostego odcinka rury
x sz. w mm)

120 V
Wiertarka /
kontroler

DCPACK-G1

03 - 025,4 oraz 03 - 063,5

< 7,1
kg.

DC25: 8mm DC65:
12mm

298x146x323

230 V
Wiertarka /
kontroler

DCPACK-G2

03 - 025,4 oraz 03 - 063,5

< 7,1
kg.

DC25: 8mm DC65:
12mm

298x146x323

1100 W 120
V
Silnik
sieciowy

DCPACK-M1

03 - 025,4 oraz 03 - 063,5

< 8,1
kg.

DC25: 8mm DC65:
12mm

345x146x462

1100 W 230
V
Silnik
sieciowy

DCPACK-M2

03 - 025,4 oraz 03 - 063,5

<8,1
kg.

DC25: 8mm DC65:
12mm

345x146x462

DC115-AM - 221-AM

Wkładki zaciskowe
DC115 : Szczęki zaciskowe ze

Precyzyjny posuw
ręczny

stali nierdzewnej

Ukos zewnętrzny 30° oraz
45°
możliwy z dodatkowym

Krok 0,1 mm

Łatwe ustawianie rury

uchwytem narzędziowym

1 zestaw szczęk dla każdej
średnicy

DC221 : Aluminiowe szczęki
zaciskowe

Narzędzia wielofunkcyjne
Możliwość jednoczesnego
użycia dwóch (DC115) lub
trzech (DC221) narzędzi
Przesuwna regulacja uchwytu
narzędziowego pozwala na
szybką zmianę średnicy oraz
optymalne zużycie czubka

Dostarczane w
drewnianej skrzyni

narzędzia

Zakres planowania
Silnik 1100 W

Wysokiej jakości ostrza

AM

Silnik 1100 W z dużym zakresem prędkości (2
biegi)
Przekładnia ślimakowa optymalizuje zakres
prędkości i eliminuje wibracje

DC115

012 - 0115 mm 0,5’’ 4,5”

Ostrze HSS
TIALN.
Dwustronne, z dwoma
krawędziami tnącymi

DC221
AM

050 - 0220 mm 2” - 8,5’’

DC115-AM - 221-AM

Specyfikacja techniczna:
Maszyna do ustawiania pod kątem prostym bez zadziorów
oraz wyrównywania krawędzi wykorzystywana po cięciu piłą
taśmową lub na rurach polerowanych elektrolitycznie.
-

Grubość < 0,12” (3 mm) zależenie od materiału

-

Idealne narzędzie do planowania cięcia po pile taśmowej

przed spawaniem automatycznym
-

- Silnik 1100 W, duży zakres prędkości (2 biegi): Przekładnia
ślimakowa optymalizuje zakres prędkości i eliminuje wibracje

Precyzyjny posuw ręczny: krok skalowania 4/1000” (0,1

mm)
-

Przesuwna regulacja uchwytu narzędziowego pozwala na

szybką zmianę średnicy oraz optymalne zużycie czubka
narzędzia
-

Możliwe wyrównywanie zewnętrznych krawędzi 30° oraz

45° z dodatkowym uchwytem narzędziowym
-

Ustawianie pd kątem prostym oraz wyrównywanie

krawędzi w jednej operacji
Wszystkie silniki są dostarczane w osobnych walizkach,
zawierających niezbędne narzędzia

Kod produktu

Maszyna do planowania rur o
następujących średnicach (w mm)

Waga
netto

Minimalna
długość
prostego
odcinka rury

Numer
Wymiary (wys. x dł. x
zamówieniowy
sz. w mm)

DC115-AM1

012 - 0115

11 kg

28 mm

219x314x462

DC221-AM1

050 - 0220

21 kg

39 mm

327x425x540

DC 115-AM2

012 - 0115

11 kg

28 mm

219x314x462

DC221- AM2

050 - 0220

21 kg

39 mm

327x425x540

120V
Silnik
1100W

Silnik 230
V 1100W

DC115-BM - 221-BM

Koncentryczne szczęki ze stali nierdzewnej

Narzędzia wielofunkcyjne

DC115 : 4 koncentryczne

Możliwość jednoczesnego

szczęki ze stali nierdzewnej

użycia dwóch (DC115) lub
trzech (DC221) narzędzi

DC221 : 6 koncentrycznych
szczęk ze stali nierdzewnej

Przesuwna regulacja uchwytu
narzędziowego pozwala na
szybką zmianę średnicy oraz
optymalne zużycie czubka
narzędzia

Wysokiej jakości ostrza
Dwustronne ostrza HSS
TIALN z dwoma
krawędziami tnącymi

Ukos zewnętrzny 30° oraz
45°
możliwy z dodatkowym
uchwytem narzędziowym

Dostarczane w
drewnianej skrzyni

Precyzyjny posuw ręczny
Krok 0,1 mm

Opcja montażu na ławie
Zakres planowania
Silnik 1100 W
DC115
Silnik 1100 W z dużym zakresem

BM

prędkości (2 biegi)

012 - 0115 mm 0,5’’ 4,5”

Przekładnia ślimakowa optymalizuje
zakres
wibracje

prędkości

i

eliminuje

DC221
BM

050 - 0220 mm 2 - 8,5 ’’

DC115-BM - 221-BM
Specyfikacja techniczna:
Maszyna do ustawiania pod kątem prostym bez zadziorów oraz
wyrównywania krawędzi wykorzystywana po cięciu piłą taśmową
lub na rurach polerowanych elektrolitycznie.
-

Grubość < 0,12” (3 mm) zależenie od materiału

-

Idealne narzędzie do planowania rury przed spawaniem

automatycznym
-

Precyzyjny posuw ręczny: krok skalowania 4/1000” (0,1 mm)

-

Przesuwna regulacja uchwytu narzędziowego pozwala na

szybką zmianę średnicy oraz optymalne zużycie czubka narzędzia
-

Możliwy zewnętrzny ukos 30° oraz 45° z dodatkowym

uchwytem narzędziowym
-

Szeroka gama użycia z koncentrycznymi zaciskami
ze stali nierdzewnej do wszystkich średnic

Ustawianie pd kątem prostym oraz ukosowania w jednej

operacji
-

Możliwość jednoczesnego użycia dwóch (DC115) lub trzech

(DC221) narzędzi
-

Dostarczany w wysokiej jakości walizce ochronnej

Wszystkie silniki są dostarczane w osobnych walizkach,
zawierających niezbędne narzędzia

Maszyna do planowania rur o
Kod produktu

następujących średnicach (w

Waga
netto

mm)

Minimalna
Numer
Wymiary (wys. x dł.
długość prostego zamówieniowy
x sz. w mm)
odcinka rury

DC115-BM1

012 - 0115

37 kg

58 mm

219x314x462

DC221-BM1

050 - 0220

55 kg

62 mm

327x425x540

Silnik
120V 1100
W

846190
0000

DC 115-BM2

012 - 0115

37 kg

58 mm

219x314x462

DC221- BM2

050 - 0220

55 kg

62 mm

327x425x540

Silnik 230 V
1100 W

Planowanie orbitalne - Akcesoria
Nasze ławy podporowe pomagają w ustawieniu i podawaniu rur
bez użycia stojaków.

Dodatkowa ława podporowa do rur pozwala na stabilne

Stół o regulowanej wysokości pozwala na łatwe i precyzyjne

ustawienie nawet najdłuższych rur na wszystkich stołach.

ustawienie wysokości maszyny, dostosowanej do planowania rur
umieszczonych na ławie podporowej.

Kod produktu

Opis

Numer
zamówieniowy

Waga netto

Ława podporowa do
CCBSB-X1

84669

57 kg

rur, z regulacją

37000

Wymiary (w cm)

184 x 95 x 51

wysokości
Ława podporowa z regulacją wysokości, 1,5 m:
- rolki ze stali nierdzewnej
- pokrętło regulacji wysokości

- min. ø rury: 5 mm

- maksymalne obciążenie: 350 kg

- maks. ørury: 321 mm

jednolicie rozłożone

Kod produktu

CCBSB-X2

Opis
Dodatkowa ława

Waga netto

Numer
zamówieniowy
84669

38 kg

37000

podporowa

Wymiary (w cm)
150 x 95 x 51

Dodatkowa ława podporowa do rur, 1,5 m:
- min. ø rury: 5 mm

- rolki ze stali nierdzewnej
- maksymalne obciążenie: 350 kg

- maks. ørury: 321 mm

jednolicie rozłożone

Kod produktu

Opis

Waga netto

Numer
zamówieniowy

Wymiary (w cm)

84669

Zacisk pneumatyczny
CCSA21
8,2 kg
Zacisk pneumatyczny do DC115-BM / DC221-BM

37000

560 x 200 x 190

Planowanie orbitalne - Akcesoria

Szczęki zaciskowe

Numer zamówieniowy: 8466937000

Szczęki zaciskowe do orbitalnych maszyn licujących:
Zestaw szczęk jest niezbędny dla każdej średnicy zewnętrznej obrabianych rur

Do urządzenia

DC25

Średnica rury

Kod produktu
DCM25-XX

3 mm - 25,4 mm

1/8’’ - 1’’

DCM65A-XX

25,1mm - 63,5 mm

1’’ - 2,5’’

DCM65B-XX

3 mm - 25 mm

1/8’’ - 1’’

DC65

DC115

DCM115XXX

12 mm - 115 mm

DC221

DCM221XXX

50 mm - 220 mm

Szczęki do mikromocowania

1/2 - 4,5
2’’ - 8,5’’

Numer zamówieniowy: 8466937000

Szczęki do mikromocowania ze stali nierdzewnej do WYŁĄCZNIE DC25
- Długość odcinka prostego: min. 4,3 mm

Kod produktu

Średnica rury

DCM25-MF03.18

3,18 mm

1/8”

DCM25-MF06.00

6 mm

0,236’’

DCM25-MF06.35

6,35mm

1/4 ‘‘

DCM25-MF08.00

8,00 mm

0,315 ‘‘

DCM25-MF10.00

10,00 mm

0,394 ‘‘

DCM25-MF12.00

12,00 mm

0,472 ‘‘

DCM25-MF12.70

12,7 mm

1/2 ‘‘

Planowanie orbitalne - Akcesoria

Kod produktu

DCM6525

Opis

Waga netto

Dystans

0,022 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w mm)

0 76

Przekładka do mocowania szczęk DC25 w DC65

Kod produktu
DC65-P300

Opis
Uchwyt narzędziowy
do ukosowania

Waga netto
0,028 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w mm)
22 x 13 x 28,5

Uchwyt narzędziowy do ukosowania krawędzi zewnętrznej pod kątem 30°:
- Ukosowanie możliwe w całym zakresie maszyny (0,1 do 2,5 cala),
- Przy ustawianiu pod kątem prostym i ukosowaniu, zakres średnicy pomiędzy 20 a maks. 53 mm
- Uchwyty narzędziowe są dostarczane bez ostrzy

Kod produktu

Opis

Waga netto

Numer
zamówieniowy

Uchwyt
84669
0,026 kg
narzędziowy do
37000
ukosowania
Uchwyt narzędziowy do ukosowania krawędzi zewnętrznej pod kątem 45°:
DC65-P450

Wymiary (w mm)

22 x 12,5 x 28,5

- Ukosowanie możliwe w całym zakresie maszyny (0,1 do 2,5 cala),
- Przy ustawianiu pod kątem prostym i ukosowaniu, zakres średnicy pomiędzy 20 a maks. 53 mm
- Uchwyty narzędziowe są dostarczane bez ostrzy

Planowanie orbitalne - Materiały eksploatacyjne

Nasze ostrza HSS TIALN zapewniają ustawianie pod kątem
prostym o wysokiej jakości, pozbawione zadziorów.
Nie zmieniają natury materiału. Dzięki czystości procesu

Są one dwustronne i posiadają dwie krawędzie tnące.

występuje mniejsze zużycie wkładu.

Kod produktu

DC-OUT1

Opis

Waga netto

Pudełko 10 ostrzy

0,028 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w mm)

12,5 x 40 x 100

Ostrze HSS TIALN (pudełko 10 ostrzy):
- HSS TIALN (stal szybkotnąca) do obróbki stali przy wysokiej prędkości

Kod produktu

Opis

Waga netto

DC-UOUT1

Ostrze (jedna sztuka)

0,022 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Ostrze HSS TIALN (jedna sztuka):
- HSS TIALN (stal szybkotnąca) do obróbki stali przy wysokiej prędkości

Wymiary (w mm)

4 x 9,5 x 9,5

Spawanie orbitalne (Prefabrykacja)
Spawanie orbitalne obejmuje obracanie elektrody wolframowej

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ Spawanie

wokół rury, by zespawać ją z inną rurą lub akcesoriami.

palnikiem chłodzony powietrzem lub wodą, z lub bez

Nasz program zawiera unikalną i niepowtarzalną spawarkę

spoiwa. Pozwala to na produkcję średnich do dużych

orbitalną do tzw. „prefabrykacji”, ponieważ nie wprowadza się

serii spawanych podzespołów. Zakres średnic dla

jej do rury, to rurę wprowadza się do urządzenia.

każdego urządzenia jest bardzo duży i nie wymaga

Jest to osiowo ładowana maszyna, która zawiera możliwość

szczególnych szczęk.

wyciągnięcia rury, a także akcesoriów spawalniczych.
JAKOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ Spawanie metodą
TIG bez zniekształceń rury (wielostykowe zaciskanie
koncentryczne), idealne do cienkościennych rur ze
stali

nierdzewnej.

Mechaniczne

śledzenie

oraz

korekcja osiowa optymalizują jakość spawów.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Wytrzymałe i intuicyjne, dostosowuje się do wszelkich profilów
użytkowania.

Urządzenia wykorzystujące standardowe ramy do cięcia i
ukosowania posiadają zaletę bycia bardzo wytrzymałymi i
łatwymi w użyciu.
Prawdę mówiąc, seria SX jest głównie przeznaczona do
warsztatów lub wykorzystania prefabrykatów na placu budowy.
Spawarki te są także wykorzystywane do wykonywania
powtarzalnego

spawania

produkcyjnego

stosownych

elementów.
Nasze urządzenia można wyposażyć w palnik chłodzony
powietrzem lub chłodzony wodą, z lub bez spoiwa.

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii
wszystkich informacji dotyczących technologii spawania
orbitalnego.
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia Państwa

NOWE PRODUKTY w ofercie spawania
orbitalnego SXx22
Zdecydowaliśmy się
wzmocnić tę część
naszej oferty spawarek
orbitalnych.

Wytrzymałość, usprawnione gniazdo, „pewniejsze” zaciskanie
oraz ciągłość to wynik wyborów naszych projektantów oraz
klientów.

Wytrzymałość

Stabilność zespołu została znacznie usprawniona za sprawą
przeprojektowania płyty podporowej.

Efektywniejszy system
zaciskowy (+30%) ze
ślimakiem zazębiającym się

Łatwa obsługa
Wprowadzenie oczka do podnoszenia

bezpośrednio z krzywką
blokującą.

w celu ułatwienia użytkowania w
warsztacie lub zakładzie.

Łatwa konserwacja i kontrola
Idealne uszczelnienie przed wiórami
Przeprojektowa
Wewnętrzne

na przednia

elementy

przegroda

zaciskowe
smarowane są ze
smarownicy

Szybki dostęp do

Części obrotowe

śruby pod

umieszczone wewnątrz

wewnętrzną pokrywą

korpusu
Brak widocznych części
obrotowych z tyłu

SX122 - 172 - 222 - 322
Brak zniekształceń rury

Chłodzenie powietrzem

Zaciskanie koncentryczne

lub chłodzenie wodą

Obrót
Podłączenie do serii prądnic

Podstawowe i
pomocnicze szczęki ze

spawalniczych SAXX

stali nierdzewnej jako
wyposażenie standardowe

Stała odległość: elektrodarura

Precyzyjne ustawianie
Regulacja osiowa pozycji
elektrody: ułatwia ustawienie
części do spawania
Regulacja pozycji osiowej
elektrody +/- 5mm

Mechaniczne śledzenie
owalizacji rury z zewnątrz.

Zakres spawania
Regulacja mikrometryczna
wysokości łuku
Precyzja regulacji bez

Łatwa obsługa i

Kompatybilne z

transport

generatorami SAXX

122

05 - 0119 mm 0,25’’ - 4,5”

172

016 - 0173 mm 0,625’’ 6,625”

222

55 - 0228 mm 2,375’’ 8,625”

322

0141 mm - 0328 mm
5,563’’ - 12,750’’

specjalnego oprzyrządowania

SX122 - 172 - 222 - 322
Specyfikacja techniczna:
Urządzenia do orbitalnego spawania TIG
prefabrykatów.
Wybór pomiędzy: Chłodzeniem POWIETRZNYM lub WODNYM
Do

zapewnienia

optymalnego

użytkowania,

temperatura

otoczenia musi wynosić pomiędzy 0°C a +40°C.
SX-xx2-E (WODA)
Posiadamy

automatyczny

tryb

obliczania

200 A.

parametru,

kompatybilny z generatorami spawalniczymi AXXAIR typu

SX-xx2-A (POWIETRZE)

. ‘ 100 A

SAXX.
Generator zapewni parametry dostosowane do charakterystyki
spawanych rur / akcesoriów.
Maszynę można wyposażyć w system podawania drutu.
Szczegóły, patrz akcesoria.
Odnośnie spawania z systemem AVC/OSC, proszę odnieść się
do „grubego” katalogu

Maszyna do spawania rur o następujących średnicach (w
mm):

Kod produktu
Z podstawowymi
szczękami

Waga netto

Z dodatkowymi szczękami
(załączone)

SX122-A

029 - 0119

05 - 099

45 kg

SX172-A

074 - 0173

016 - 0116

52 kg

446 x 541 x 350

493 x 566 x 350
85153

Chłodzenie
powietrzem

Chłodzenie
wodą

Numer
Wymiary (AxBxC w
zamówieniowy
mm)

10000

SX222-A

0128 - 0228

055 - 0155

60 kg

548 x 594 x 350

SX322-A

0230 - 0328

0141 - 0239

73 kg

649 x 644 x 350

SX122-E

029 - 0119

05 - 099

45 kg

446 x 541 x 350

SX172-E

074 - 0173

016 - 0116

52 kg

SX222-E

0128 - 0228

055 - 0155

60 kg

SX322-E

0230 - 0328

0141 - 0239

73 kg

85153
10000

493 x 566 x 350
548 x 594 x 350
649 x 644 x 350

Spawanie orbitalne (Prefabrykacja) - Akcesoria
Nasze nogi podporowe i stojaki zostały tak zaprojektowane,
by jeszcze bardziej ułatwić spawanie gwarantując stabilność
maszyny w każdych warunkach: w warsztacie lub na
budowie.

Kluczowe zalety niniejszych produktów to:
- lekkość
- wszechstronność użycia
- łatwość użycia

Kod produktu

Opis
Nogi
podporowe

CCPS21

Waga netto

10 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w cm)

103 x 32 x 11

Nogi podporowe do orbitalnych maszyn spawalniczych:
- szybki montaż i demontaż
- wysokość regulowana śrubami

Kod produktu

Opis

CCSER1

Stojak

Waga netto

10 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w cm)
60 x 26 x 10

Prosty stojak do podpierania rur, z regulacją wysokości:
- szybki montaż i demontaż
- regulowana wysokość

Kod produktu

CCSER2

Opis
Stojak (z łożyskami
ze stali chromowej)

Waga netto

11 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Stojak z łożyskami ze stali chromowej do podpierania rur, z regulacją wysokości:
- szybki montaż i demontaż
- regulowana wysokość

Wymiary (w cm)

60 x 26 x 10

Spawanie orbitalne (Prefabrykacja) - Akcesoria
Nasze ławy podporowe pomagają w ustawieniu i podawaniu rur
bez użycia stojaków.

Dodatkowa ława podporowa do rur pozwala na stabilne

Stół o regulowanej wysokości pozwala na łatwe i precyzyjne

ustawienie nawet najdłuższych rur na wszystkich stołach.

ustawienie wysokości maszyny, dostosowanej do spawania rur

Zalecamy także podparcie odcinka cięcia z przodu maszyny

umieszczonych na ławie podporowej.

przy pomocy jednej lub więcej dodatkowych ław, zależnie od
długości rury.

Kod produktu

CCBSB-X1

Opis

Waga netto

Ława podporowa do
rur, z regulacją
wysokości

57 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w cm)

184 x 95 x 51

Ława podporowa z regulacją wysokości, 1,5m:
- rolki ze stali nierdzewnej
- maksymalne obciążenie 350 kg
- pokrętło regulacji wysokości
- min. Ø rury: 5 mm

Kod produktu

CCBSB-X2

Opis

Waga netto

Dodatkowa ława
podporowa

38 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w cm)

150 x 95 x 51

Dodatkowa ława podporowa do rur:
- rolki ze stali nierdzewnej - min. ø rury: 5 mm
- długość 1,5 m - maks. ø rury: 321 mm
- maksymalne obciążenie 350 kg

Kod produktu

CCBSB-B005

Opis

Pręt łączący

Waga netto

3 kg

Numer
zamówieniowy
84669
37000

Wymiary (w mm)

100 x 80 x 402

Pręt łączący do CCBSB-X1 oraz CCBSB-X2:
- Umożliwia połączenie stołu o regulowanej wysokości z ławą umieszczoną przed maszyną

Spawanie orbitalne (Prefabrykacja) - Akcesoria
Kod produktu

SKIF-01

Opis

Waga netto

Zestaw do ochrony
gazowej

2,9 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Opakowanie (w cm)

35 x 30 x 9,5

Zestaw ochronny membrany gazowej do rur ø 40 do 120 mm
- składa się z: 9 zestawów membran z podkładkami, 1 przewód gazowy 6 m,
1 kabel metalowy, 1 zawór gazowy 1/4 obrotu, 1 karabińczyk
Zobojętnienie rur podczas spawania pozwala na oszczędzanie gazu, ponieważ zobojętnia się jedynie
obszar spawania.

Kod produktu

Opis

Waga netto

SKIB-01

Zestaw do
ochrony gazowej

2 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Opakowanie (w cm)

35 x 30 x 9,5

Zestaw ochronny gniazda gazowego do rur ø 6 do 41 mm
- składa się z: 10 zestawów perforowanych gniazd, 1 złącze wlotowe gazu, 1 wąż ø 4/6 o długości 5
metrów
Ułatwia i przyspiesza zobojętnianie. Pozwala na brak konieczności użycia papieru podgumowanego.

Kod produktu

SADFP-02

Opis

Waga netto

Prowadnik drutu

0,05 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary (w mm)

51 x 90 x 65

Prowadnik elektrody do SX

Kod produktu

SADF2X

Opis

Podajnik drutu

Waga netto

12 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary (w cm)

59,7 x 38,4 x 24

Podajnik drutu do SAXX, przewód kryty, maks. 5 m:
- Dostarczany z kablem przyłączeniowym SAXX oraz pancerzem teflonowym do prowadzenia drutu
- Ciśnienie napędowe regulowane przez sprężynę nastawczą z pokrętłem.

Spawanie orbitalne (Prefabrykacja) - Akcesoria

Kod produktu

SKTDI-30

Opis

Waga netto

Palnik pochyły

0,3 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Plastikowa skrzynka
(w cm)

12 x 17,5 x 4

zestaw palnika przechylanego pod kątem 30°

Kod produktu

SKTDI-45

Opis

Palnik pochyły

zestaw palnika przechylanego pod kątem 45°

Waga netto

0,3 kg

Numer
Plastikowa skrzynka
zamówieniowy
(w cm)
85159
00090

12 x 17,5 x 4

Spawanie orbitalne (Prefabrykacja) - Materiały
eksploatacyjne
Nasze elektrody są konkretnie ostrzone pod kątem 20° z
powierzchnią płaską.
Zwiększa to trwałość elektrod.

Numer
zamówieniowy

Waga netto

Kod produktu

Opis

SCE16-50

Elektrody

85159

0,02 kg

00010

Plastikowa skrzynka (cm)

5,5 X 4,5 X 1

Średnica elektrody 1,6 mm, długość 50mm - Pudełko 10 elektrod

Kod produktu

SCE24-50

Numer
zamówieniowy

Waga netto

Opis

Elektrody

85159

0,05 kg

00010

Plastikowa skrzynka (cm)

5,5 x 4,5 x 1

Średnica elektrody 2,4 mm, długość 50mm - Pudełko 10 elektrod

Kod produktu

Waga netto

Opis

SKTD-xx

Wymienny
palnik

Numer
zamówieniowy

0,3 kg

85159
00090

Plastikowa skrzynka (cm)

12 x 17,5 x 4

Zestaw wymienny do prostego palnika ø 1,6 mm lub ø 2,4
- składa się z: 5 dyszy, 2 gniazda 9/20, 2 zaciski do długich elektrod, 10 elektrod (ø 1,6 mm lub ø 2,4)
oraz 2 dyfuzory siatkowe
ø elektrody

Kod produktu zestawu

1,6 mm

SKTD-01

2,4 mm

SKTD-02

1 maszyna - 3 zastosowania
Przez przeszło 20 lat grupa AXXAIR specjalizowała się w

JEDNAKŻE,

potrójnych i wyłącznych rozwiązaniach przygotowania spawania
urządzenie SX-xx2 jest przeznaczone do spawania

orbitalnego:

proces globalny

prefabrykacyjnego. Jego automatyczne obracanie się
umożliwia jedynie wykonywanie spawania orbitalnego.

Jedna rama maszynowa (122, 172, 222 oraz 322) umożliwiała
wykonanie trzech czynności: Cięcie, ukosowanie i spawanie
orbitalne.

Aby wykorzystać korpus maszyny do kilku operacji (spawanie
prefabrykatów, cięcie i/lub ukosowanie), maszynę do cięcia
bądź ukosowania, należy zamówić z zestawem spawalniczym
dostosowanym do Państwa potrzeb.
Wszystkie informacje można znaleźć w odnośnych katalogach.

Silnik tnący, ukosujący lub interfejs
palnika spawania orbitalnego

Spawanie orbitalne (Zamknięte głowice mikrozłączowe)
Seria mikrozłączowa została zaprojektowana do spawania rur o
małych średnicach i kształtek głównie w przemyśle
półprzewodnikowym.

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ
Produktywność pozostaje naszym głównym celem. Kasety
AXXAIR zostały tak zaprojektowane, by pasowały do

Głowica ta jest wykonana w systemie kasetowym, co pozwala
najpierw na ustawienie części spawanych w kasecie
posiadającej opcję zaciskania. Po prawidłowym wyśrodkowaniu
i ustawieniu, głowica spawalnicza jest wsuwana do kasety, aby
należycie ustawić elektrodę względem spawanej powierzchni.
Istnieje bardzo dużo kombinacji kaset, zależnie od rodzaju
spawanych części, na przykład rura-rura, rura-kolano, kolanokolano.

różnorodnych konfiguracji różnych wzorów do spawania, a
głowice spawalnicze pozwalały na pracę przy wysokich
obciążeniach.
JAKOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ
Asortyment SMMF pozwala na optymalne umieszczenie rury
przy jednoczesnym kontrolowaniu siły zaciskowej, aby nie
dopuścić do zniekształcenia lub naznaczenia rur.
PRZENOŚNOŚĆ
Aby umożliwić spawanie w ograniczonych warunkach i
miejscach, wielkość i waga maszyny została znacząco
zmniejszona.
Nasz

przewód

spawalniczy,

umieszczony

w

niezwykle

elastycznym i bardzo odpornym pancerzu ochronnym, ułatwia
manipulację głowicą spawalniczą.

Cykl spawania automatycznego można rozpocząć
bezpośrednio przyciskiem startu na rękojeści silnika głowicy.
Chłodzona powietrzem SAXX-200 to idealne połączenie z
głowicami SXMF, gwarantujące kontrolę na wszystkich
etapach cyklu spawalniczego. Zalecamy zapoznanie się z
zaletami źródeł zasilania SAXX w dziale zasilaczy SAXX.
SAXX oferuje funkcje takie jak podwójne sterowanie cyfrowe
gazem, automatyczne obliczanie parametrów, głowicę
sterującą kompatybilną z konkurencją, pamięć USB,
pozyskiwanie danych spawania.

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii swoich
potrzeb, jako że aplikacje mogą być bardzo różnorodne, dla
których dostępny jest szereg konfiguracji spawalniczych.
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia Państwa
potrzeby!

SXMF-17
Przycisk startu cyklu

Chłodzenie powietrzem
Aluminiowa obudowa
po obu stronach

Uruchamia cykl spawalniczy

głowicy nie tylko ją

lub tryb testowy

chroni, ale także
pozwala na
odprowadzenie
większej ilości ciepła

Kompaktowa i lekka
Dźwignia blokująca
kasetę

Waga: 4,5 kg z
przewodem

Pozwala na stabilne
osadzenie kasety, gdy jest
ona umieszczona na
głowicy. Kompatybilne
kasety Swagelock, prosimy
o kontakt

Osłona termiczna
Osłaniamy otoczenie
elektrody w wirniku,
ponieważ jest ono
bardzo narażone

Korpus z pochyłymi
powierzchniami
kontaktowymi
Pozwala na łatwe

Kompatybilne z

usunięcie kasety, nawet

generatorami

gdy ta jest gorąca

spawalniczymi SAXX

Transport
Zakres spawania
Głowice są
dostarczane w
osobnych
walizkach
transportowych

SXMF-17

ø16 - ø17,2 mm 1/8’’ - 5/8”

SXMF-17
Specyfikacja techniczna:
Maksymalny prąd spawania dla obciążenia
cyklu pracy na poziomie 35%.
Maksymalny prąd spawania dla obciążenia
cyklu pracy na poziomie 50%.
Maksymalny prąd spawania:

70 A

55 A
80 A

-

Długość przewodu: 5 metrów / 16 stóp

-

Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

SXMF-17

SXMF-17 to orbitalna głowica spawalnicza typu kasetowego,
zasilana ze źródła zasilania AXXAIR. Zalecany jest zasilacz
orbitalny SAXX-200 chłodzony powietrzem.

SXMF-17
z zamontowaną kasetą

SXMF-17 może spawać różne
konfiguracje rur (rura/rura - rura/kolano
- złączka/złączka - ...), dostępne są 3
kasety oraz różnorodne akcesoria.

Proszę odnieść się do następnych stron, by odszukać kody produktów
oraz konfiguracje korpusów bocznych.
Głowica SXMF-17 jest dostarczana z:
-

Walizką transportową

-

Narzędziem do przygotowywania elektrody

-

Narzędziem do regulacji elektrody

-

Narzędziem do przygotowywania tulei

-

Instrukcją obsługi

Kod
produktu

Opis

SXMF-17

Spawarka SXMF-17

Maszyna do spawania rur o
następujących średnicach (w
mm):
1/8’’ do 5/8’’

ø 3 - ø17,2 mm

Średnica
elektrody

Waga bez
przewodu

0,040» ø1,0 mm

1,4 funta (0,6 kg)

Numer
zamówienio
wy
85153
10000

Wymiary

Patrz wyżej

Korpusy boczne AXXAIR do SXMF-17

Kaseta umożliwia szereg konfiguracji spawalniczych, które
można stosownie łączyć. Dzięki temu będą mieli Państwo
kompletne kasety, takie jak kaseta rura-rura, lecz do innych
konfiguracji kaset trzeba będzie dobrać zestaw lewego i
prawego

korpusu

bocznego,

mocowanych

do

korpusu

centralnego.
Przechodzą one przez specjalną obróbkę, zapewniającą dobrą
przewodność

i

twarde

wykończenie

powierzchni

dla

zapewnienia wytrzymałości.

Z możliwością dostosowania

AXXAIR posiada 3 rodzaje korpusów bocznych:
- Model „Standardowy” jest wykorzystywany do zaciskania rury
- Model „Duży” służy do dopasowywania zacisku
- Model „Cienki” służy do zaciskania rur z prostym odcinkiem
poniżej 12,7 mm.

Aby Państwa kasety Swagelock
były kompatybilne z SXMF-17,
w AXXAIR zaprojektowano

Zawsze wymagany jest korpus centralny, który łączy się z

zestaw adaptera do takich

jednym z powyższych korpusów bocznych, zależnie od tego,

kaset.

jaki element się zaciska. Istnieje wiele możliwych kombinacji,
ale we wszystkich obowiązkowy jest korpus centralny. Należy
zwracać uwagę na to, by dźwignie zaciskowe były po tej samej
stronie (zawsze korzystać z jedną z lewej i jedną z prawej
strony, za wyjątkiem mocowań, gdzie nie ma to znaczenia).
Uwaga: korpusy boczne mają różne tuleje zaciskowe.

Wszechstronne

Precyzyjne
Każdy model kasety AXXAIR
posiada własne odnośniki dla

Łączenie korpusów bocznych

szczęk, odpowiadające określonym

z centralnym zależnie od

charakterystykom zaciskanych

Państwa aplikacji.

części.
Wszystkie tuleje zaciskowe
AXXAIR są wykonane ze stali
nierdzewnej.

Standardowe kasety i korpusy boczne
SXMF17-CA01
Standardowa kaseta SXMF
Opis

Kod produktu

Standardowa kaseta SXMF rura-rura (kompletny
zestaw)

SXMF-OUT1
dołączony do
korpusu
centralnego
(SXMF17CAM01)

SXMF17-CAG01

Numer zamówieniowy: 8515900090

SXMF17-CA01

Standardowy prawy korpus boczny

SXMF17-CAD01

Standardowy lewy korpus boczny

SXMF17-CAG01

Standardowy korpus centralny SXMF (wspólny
SXMF17-CAM01
dla wszystkich korpusów bocznych)

Zalecany standardowy zestaw kaset do
spawów mikrozłączowych.
Następnie można zamówić wąskie
lub szerokie korpusy boczne do
konkretnych spawań.
SXMF17-CAM01

SXMF17-CAD01

Tuleje zaciskowe do standardowych korpusów
bocznych
Kod produktu

ø w calach

Kod produktu

ø w mm

SMX17-03.175

1/8

SMX17-03

3,00

SMX17-04.763

3/16

SMX17-04

4,00

1/4

SMX17-05

5,00

SMX17-07.938

5/16

SMX17-06

6,00

SMX17-09.525

3/8

SMX17-08

8,00

1/2

SMX17-09

9,00

SMX17-14.287

9/16

SMX17-10

10,00

SMX17-15.875

5/8

SMX17-11

11,00

SMX17-12

12,00

SMX17-14

14,00

SMX17-15

15,00

SMX17-16

16,00

SMX17-17.2

17,20

SMX17-06.35

SMX17-12.70

Te szczęki (sprzedawane po 2) są kompatybilne tylko
ze standardowymi korpusami bocznymi
Minimalna długość prostego odcinka rury:
0,689” (17,50 mm)

Numer zamówieniowy 8515900090

Szeroki korpus boczny (lewy/prawy)
Szeroki korpus boczny (lewy i prawy) do SXMF

Opis

Numer zamówieniowy: 8515900090

Kod produktu

Szeroki korpus boczny
Standardowy korpus centralny SXMF
(wspólny dla wszystkich korpusów
bocznych)

SXMF17-CADG03
SXMF17-CAM01

Szerokość umożliwiająca zaciśnięcie następujących kształtek.

Tuleje zaciskowe do szerokich korpusów bocznych Numer zamówieniowy: 8515900090
Kod produktu

Minimalna długość prostego odcinka
spawanego elementu: 1,189” (30,20 mm)

ø w calach

Kod produktu

ø w mm

SMX17-LT03.175

1/8

SMX17-LT03

3,00

SMX17-LT06.35

1/4

SMX17-LT06

6,00

SMX17-LT09.525

3/8

SMX17-LT08

8,00

SMX17-LT12.70

1/2

SMX17-LT10

10,00

SMX17-LT15.875

5/8

SMX17-LT12

12,00

Te szczęki (sprzedawane po 2) są kompatybilne tylko z szerokimi korpusami bocznymi

Numer zamówieniowy: 8515900090
Tuleje zaciskowe kształtek do szerokiego korpusu bocznego

Kod produktu

SMX17-LRA

Wielkość korpusu
kształtki

Typ kształtki

1/8 cala, 1/4 cala
6 mm
Złącze kolanowe
lub

SMX17-LRB

3/8 cala 8 mm 10
Złącze trójnikowe
mm
lub

SMX17-LRC

1/2 cala 12 mm

Złącze krzyżowe

Wąskie korpusy boczne
Wąskie korpusy boczne
Opis

Lewy wąski korpus
boczny

Numer zamówieniowy: 855900090
Kod produktu

Prawy wąski korpus boczny

SXMF17-CAD02

Lewy wąski korpus boczny

SXMF17-CAG02

Standardowy korpus centralny SXMF
SXMF17-CAM01
(wspólny dla wszystkich korpusów
bocznych)

Możliwe jest zamówienie całego zestawu kasety lub tylko
prawego bądź lewego korpusu bocznego z korpusem
centralnym do spersonalizowanej konfiguracji.

Prawy wąski korpus boczny

Tuleje zaciskowe do wąskich korpusów
zaciskowych

Numer zamówieniowy: 855900090

Kod produktu

ø w calach

Kod produktu

ø w mm

SMX17-F03.175

1/8

SMX17-F03

3,00

SMX17-F06.35

1/4

SMX17-F06

6,00

SMX17-F09.525

3/8

SMX17-F08

8,00

SMX17-F12.70

1/2

SMX17-F12

12,00

Te szczęki (sprzedawane po 2) są kompatybilne tylko z wąskimi korpusami bocznymi

Minimalna długość prostego odcinka rury:
0,5” (12,70 mm)

Spawanie orbitalne (głowica mikrozłączowa) - Akcesoria
Przedłużenie przewodu

Numer zamówieniowy: 8515900090

Kod produktu

Długość

Waga netto

SAFS-05MAX

5m

7 kg

SAFS-10MAX

10m

14 kg

Maszyna SXMF-17 jest dostarczona z przewodem długości 5 m
Aby zwiększyć odległość roboczą pomiędzy głowicą spawalniczą a generatorem SAXX, oferujemy
przedłużacze przewodu.

SXMF17 -ADASW

Zestaw śrub do Swagelock

Numer zamówieniowy: 8515900090

Opis

Kod produktu

Zestaw adaptacyjny do kaset Swagelock

SXMF17-ADASW

Zestaw ten zawiera także klucz do śrub (BTR 3/32‘’). Moment dokręcający śrub mocujących: maks.
0,5 Nm

Spawanie orbitalne (głowica mikrozłączowa) - Materiały
eksploatacyjne
Elektrody do SXMF17

Numer zamówieniowy 8515900010

Średnica zewnętrzna spawanej rury
Kod produktu
cale
SCE10-20.0

1

8
16

SCE10-17.5

4
5/16, 3/8, 1/2

SCE10-15.0

5 8 9 16

Długość elektrody

mm
3
1

3, 6

20,0mm

8, 10, 12

17,5 mm

14, 15, 16, 17,3

- Asortyment elektrod odpowiada na ograniczenia głowicy SXMF-17:
- średnica 0,04” (1,02 mm) o długości dostosowywanej do średnicy rury.
- sprzedawane w paczkach po 10 sztuk

15,0mm

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica)
Nasz asortyment zamkniętych głowic spawalniczych (seria SATF)
pozwala na wykonywanie bardzo wysokiej jakości spawów w
ograniczonej przestrzeni.
Głowice te zostały przebadane, by spełnić nawet najostrzejsze
wymagania dotyczące spawania w ciasnych przestrzeniach.
Tego typu wyposażenie jest głównie wykorzystywane w
przemysłach
aeronautycznym,
półprzewodnikowym,
farmaceutycznym lub spożywczym. Są podstawą w spawaniu
tytanu, który jest bardzo wrażliwy na utlenianie.

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ
Produktywność pozostaje naszym głównym celem.
Układ chłodzenia cieczą został stworzony w celu
zwiększenia ilości cykli eksploatacji maszyny,
pozwalając także na większą prędkość spawania.
JAKOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ
Za sprawą nowego, regulowanego systemu zamykania oraz
pieczołowicie zaprojektowanego kształtu szczęk, asortyment
SATF pozwala na optymalne umieszczenie rury
(współosiowość pomiędzy osią obrotu elektrody i rurą) przy
jednoczesnym kontrolowaniu siły zaciskowej, aby nie dopuścić
do zniekształcenia lub naznaczenia rur.
PRZENOŚNOŚĆ
Aby umożliwić spawanie w ograniczonych warunkach i
miejscach, wielkość i waga maszyny została zoptymalizowana.
Nasz przewód spawalniczy, umieszczony w niezwykle
elastycznym i bardzo odpornym pancerzu ochronnym, ułatwia
manipulację głowicą spawalniczą.

Zamknięte głowice zapewniają optymalną ochronę gazową
(zamknięta komora), co skutkuje spawami z bardzo
ograniczonymi odbarwieniami. Są one zalecane do spawania rur
ze stali nierdzewnej o grubości ścianki < 3 mm przy prostym
połączeniu bez spoiwa.
Części stopowe maszyny zostały zaprojektowane tak, by
przyjmować dowolny typ zestawów i zapewniając więcej
możliwości spawania.
Klawiatura sterownicza jest wbudowana w rękojeść urządzenia.
Pozwala ona na kontrolowane wszystkich podstawowych funkcji
głowicy. Cykl spawalniczy jest wizualizowany przy pomocy diod
LED.
Seria SATF, w połączeniu z generatorami spawalniczymi
AXXAIR i ich stałą kontrolą parametrów spawania, gwarantuje
powtarzalne spawy o wysokiej jakości. Tego typu spawy można
kontrolować przy wykorzystaniu najsurowszych środków, takich
jak inspekcja rentgenowska.

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii
wszystkich informacji dotyczących technologii spawania
orbitalnego.
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia Państwa
potrzeby!

SATF-40NDHX - 65NDHX 115NDHX
Okienko podglądowe

Ochrona

Stałe i przejrzyste rozwiązanie
Wysoki stopień zabezpieczenia przed
wygięciem na zewnątrz elektrody

System napędowy z
enkoderem
Wzmocnienie systemu
zamykania

Umożliwia URUCHOMIENIE
WE WSZYSTKICH KĄTOWYCH

Regulowana siła systemów

pozycjach elektrody

zamykających. Pozwala na
precyzyjną regulację siły nacisku
szczęk na spawanej rurze
zależnie od jej geometrii

Chłodzenie wodą

Długość przewodu: 5 metrów

Kompatybilne z generatorami
spawalniczymi SAXX

Spawanie drobnych rur
Do 2,5 mm (w niektórych
przypadkach 3 mm)

Transport + podwieszenie
Głowice są dostarczane w osobnych

Klawiatura zdalnego
sterowania

walizkach transportowych z zestawem do
podwieszania
Z głowic można także korzystać
wraz ze starszymi stacjami
spawalniczymi AXXAIR przy
użyciu przewodów z adapterami

Zawiera diody LED na rękojeści,
wskazujące, czy maszyna jest w
trakcie cyklu.

SATF 40NDHX - 65NDHX - 115NDHX
Specyfikacja techniczna:

Maksymalny prąd spawania:

120 A

Obciążenie cyklu 100%

60 A

Nowe głowice NDHX wykorzystywane są z serią stacji
spawalniczych SAXX.
Wprowadzono

zmiany

w

górnej

części,

w

systemach

zamknięcia i prowadnic klap. Nowy system regulacji siły

Specyfika

zamykania pozwala na precyzyjne ustawienie siły szczęk na
spawanej rurze zależnie od jej geometrii. Zamknięcie jest

Opcja:

Możliwość

bardzie precyzyjne, a spawane części są lepiej ustawione.

pozwalającego

na

montażu

okienka

sprawdzenie

w

górnej

poprawnego

części,

ustawienia

elektrody względem spawanych części przed rozpoczęciem
Głowice są chłodzone na dwa sposoby: na uchwycie elektrody

cyklu.

przez styczność oraz przez zewnętrzne płyty aluminiowe w
UWAGA:

dolnej części.
Chłodzenie

jest

niezbędne,

by

zagwarantować

wysoką

trwałość części, ponieważ minimalizuje ono efekt odkształcenia

Podczas

korzystania

z

głowicy

z

okienkiem,

konieczne jest noszenie stosownego zabezpieczenia oczu
(maska spawalnicza).

spowodowany rozszerzalnością.

- Przedłużenie przewodu
- Zdalne elektrody
- Kołnierze do spawania kolan

Kod produktu

SATF-40NDHX

SATF-65NDHX

SATF-115NDHX

Opis
Zamknięta głowica
chłodzona wodą do
SAXX
Zamknięta głowica
chłodzona wodą do
SAXX
Zamknięta głowica
chłodzona wodą do
SAXX

Maszyna do spawania rur o
następujących średnicach (w
mm):

Waga netto

ø 6 do ø 40 mm

8,8

ø 6 do ø 65 mm

9,2 kg

Numer
zamówieniowy

kg

Wymiary (AxBxC w
mm)

336 x 122 x 40
85153

366 x 152 x 40

10000

ø 25 do ø 115 mm

9,9 kg

421 x 222 x 40

SATF 40MIH - 65MIH - 115MIH
Okienko podglądowe

Urządzenia do stacji AMI z
oryginalnymi przyłączami

Stałe i przejrzyste rozwiązanie

Ochrona
Wysoki stopień zabezpieczenia
przed wygięciem na zewnątrz
elektrody

Wzmocnienie systemu
zamykania

Układ napędowy

Regulowana siła systemów
Prąd stały z tachometrem

zamykających. Pozwala na
precyzyjną regulację siły nacisku
szczęk na spawanej rurze
zależnie od jej geometrii

Chłodzenie wodą

Długość przewodu: 5 metrów

Spawanie drobnych rur
Do 2,5 mm (w niektórych
przypadkach 3 mm)

Kompatybilne z
generatorami SAXX

Kompatybilne ze stacjami AMI

stacjami spawalniczymi SAXX

Możliwe także użycie ze

Stacje AMI z automatyczną
kalibracją głowic spawalniczych
Generator typu 205, 207 oraz 307.
(Niekompatybilne z generatorem
227)

Transport + podwieszenie
Głowice są dostarczane w osobnych
walizkach transportowych z zestawem do
podwieszania

przy pomocy przewodu z
adapterem (odn. SAFS-ADMI1)

SATF 40MIH - 65MIH - 115MIH
Specyfikacja techniczna:
Maksymalny prąd spawania:

120 A

Obciążenie cyklu 100%

60 A

Głowice te są kompatybilne ze stacjami AMI (maszyny łukowe)
posiadającymi opcję autokalibracji. Złącza są integralną
częścią przewodu.
Jeśli będą chcieli Państwo wykorzystać te głowice z nowymi
AXXAIR SAXX-200, wystarczy zdobyć przewód z adapterem.
Wszelkie informacje dotyczące przewodów z adapterami
można znaleźć w dziale akcesoriów go generatorów
spawalniczych.
Wprowadzono zmiany w górnej części, w systemach
zamknięcia i prowadnic klap. Nowy system regulacji siły
zamykania pozwala na precyzyjne ustawienie siły szczęk na
spawanej rurze zależnie od jej geometrii. Zamknięcie jest
bardzie precyzyjne, a spawane części są lepiej ustawione.

Specyfika
Opcja:

Możliwość

pozwalającego

montażu

na

okienka

sprawdzenie

w

górnej

poprawnego

części,

ustawienia

elektrody względem spawanych części przed rozpoczęciem
cyklu.
UWAGA:

Podczas

korzystania

z

głowicy

z

okienkiem,

konieczne jest noszenie stosownego zabezpieczenia oczu
(maska spawalnicza).

Głowice są chłodzone na dwa sposoby: na uchwycie elektrody
przez styczność oraz przez zewnętrzne płyty aluminiowe w
dolnej części. Chłodzenie jest niezbędne, by zagwarantować
wysoką trwałość części, ponieważ minimalizuje ono efekt
odkształcenia spowodowany rozszerzalnością.

Kod produktu

Opis

Maszyna do spawania rur o
następujących średnicach Waga netto
(w mm):

SATF-40MIH

Zamknięta głowica chłodzona
wodą kompatybilna ze stacjami
spawania orbitalnego AMI

ø 6 do ø 40 mm

8,8

SATF-65MIH

Zamknięta głowica chłodzona
wodą kompatybilna ze stacjami
spawania orbitalnego AMI

ø 6 do ø 65 mm

9,2 kg

SATF-115MIH

Zamknięta głowica chłodzona
wodą kompatybilna ze stacjami
spawania orbitalnego AMI

ø 25 do ø 115 mm

9,9 kg

Numer
zamówieniowy

kg

Wymiary (AxBxC w
mm)

336 x 122 x 40

85153
10000

366 x 152 x 40

421 x 222 x 40

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) - Akcesoria
kod produktu

opis

waga netto

skif-01

zestaw do
ochrony gazowej

4,5 kg

numer
zamówieniowy

opakowanie (w cm)

85159
00090

35 x 30 x 9,5

zestaw ochronny membrany gazowej do rur ø 40 do 120 mm
- składa się z: 9 zestawów membran z podkładkami, 1 przewód gazowy 6 m,
1 kabel metalowy, 1 zawór gazowy 1/4 obrotu, 1 karabińczyk
zobojętnienie rur podczas spawania pozwala na oszczędzanie gazu, ponieważ zobojętnia się jedynie
obszar spawania.

Kod produktu

SKIB-01

Opis

Waga netto

Zestaw do ochrony
gazowej

1,7 kg

Numer
zamówieniowy

Opakowanie (w cm)

85159

35 x 30 x 9,5

00090

Zestaw ochronny gniazda do rur ø 6 do 41 mm:
- składa się z: 10 zestawów perforowanych gniazd, 1 złącze wlotowe gazu,
1 wąż ø 4/6 długości 5 metrów
Ułatwia i przyspiesza zobojętnianie. Pozwala na brak konieczności użycia papieru podgumowanego.

Kod produktu
SSED-16 do ø1,6
SSED-24 do ø 2,4

Opis
Elektroda
złączka

Waga netto

0,05 kg

Numer
zamówieniowy
85159

Wymiary (w cm)

3,5 x 3,5 x 1

00090

Zdalny uchwyt elektrody do elektrod ø1,6 mm lub ø2,4mm:
- Zakres bocznej regulacji wynosi pomiędzy 4 a 7,5 mm
- Umożliwia przesuwanie elektrody spawalniczej względem powierzchni spawanej (ustawienie
mimośrodowej płaszczyzny spawania)
- Przykład użycia: spawanie krótkiego kolana
Przy korzystaniu z tego systemu ograniczony jest użyteczny zakres średnicy rur:

Patrz strona 67 w kwestii
elektrod wymaganych do jego
użycia

Opis

Ø min

Ø maks

SATF-65xxx

6 mm

36 mm

SATF-115xxx

25 mm

89 mm

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) - Akcesoria
Okienka podglądowe

Numer zamówieniowy

Okienka podglądowe SATF

8515900090

Nieruchome i przejrzyste okienka podglądowe
Opakowanie

Do maszyny

Kod produktu

SATF40-XXX

SATF40-HW10

0,04 kg

6,5 x 4,5 x 1 cm

SATF65-XXX

SATF65-HW10

0,05 kg

9 x 4,5 x 1 cm

SATF115-XXX

SATF115-HW10

0,08 kg

Waga netto

Szczęki zaciskowe

(plastik)

14 x 4,5 x 1 cm

Numer zamówieniowy

Zestaw szczęk do SATF

851590090

Zestaw szczęk zaciskowych do SATFze stali nierdzewnej:
Do maszyny

Kod produktu

SATF40-xxx

SMN40-xx

Zależnie od ø rury

SATF65-xxx

SMN65-xx

Zależnie od ø rury

SATF115-xxx

SMN115-xx

Zależnie od ø rury

Waga netto

Opakowanie
(plastikowe pudełko)
7,5 x 8 x 3 cm

11 x 11,5 x 3 cm

17 x 18 x 3 cm

Aby zamówić szczęki, należy zastąpić xx średnicą zewnętrzną rury, która ma być spawana.

Przykład: SMN40-38,1 = Zestaw szczęk do SATF 40, średnica zewnętrzna rury: 38,1 mm

Kod produktu

SAGC-121

Opis

Waga netto

Podpora
zamkniętej głowicy

0,42 kg

Przykręcana podpora do zamkniętych głowic

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary (w cm)

17x 12x9

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) Akcesoria
Aby zwiększyć odległość roboczą pomiędzy głowicą spawalniczą a generatorem SAXX,
oferujemy przedłużacze przewodu.
Wybór przewodu zależy od metody chłodzenia palnika (woda lub powietrze) oraz obecności
lub braku spoiwa.

Chłodzenie

Woda

Długość

Kod produktu

Waga netto

5 metrów

SAFS-05MX

7 kg

metrów

SAFS-10MX

14 kg

Numer
zamówieniowy

BEZ DRUTU

85159

Wymiary (AxBxC w
mm)
40 x 59 x 25

00090
10

40 x 59 x 25

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) - Akcesoria na
życzenie
Konfiguracja kształtka kołnierzowa - kolano - kształtka kołnierzowa (duża średnica)

- Zakończenie kolanowe: szczęki adaptera + korpus boczny do ochrony gazowej ze
stali nierdzewnej
- Zakończenie kształtką kołnierzową: specjalne szczęki

Konfiguracja rura - złącze

-Zakończenie rurowe: standardowe szczęki
- Zakończenie złączem: specjalne szczęki

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica)
Akcesoria opcjonalne
Konfiguracja rura - kolano

- Zakończenie rurowe: standardowe szczęki
- Zakończenie kolanowe: szczęki adaptera + korpus boczny do ochrony gazowej ze stali
nierdzewnej

Konfiguracja rura - kształtka kołnierzowa

- Zakończenie rurowe: standardowe szczęki
- Zakończenie kształtką kołnierzową: specjalne szczęki

Konfiguracja kształtka kołnierzowa - kolano - kształtka kołnierzowa (mała średnica)

- Zakończenie kolanowe: szczęki adaptera + korpus boczny do ochrony gazowej ze stali
nierdzewnej
- Zakończenie kształtką kołnierzową: specjalne szczęki

Przy wszelkich szczególnych wymaganiach, proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii wszystkich rozwiązań,
jakie możemy zapewnić!

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) - Materiały
eksploatacyjne

Nasze elektrody są konkretnie ostrzone pod kątem 20° z powierzchnią płaską.
Zwiększa to trwałość elektrod.

Zależnie od używanej rury, oferujemy elektrody tnące:

Elektrody do SATF-40xx
Kod produktu elektrody

Numer zamówieniowy 8515900010

ø1,6

Kod produktu elektrody
02,4

SCE164A

SCE244A

5 do 12

29

SCE164B

SCE244B

12 do 19

25,5

SCE164C

SCE244C

19 do 26

22

SCE164D

SCE244D

26 do 33

18,5

SCE164E

SCE244E

33 do 40

15

Zakres rur ø w mm

Elektrody do SATF-65xx
Kod produktu elektrody

Długość elektrody w mm

Numer zamówieniowy 8515900010

01,6

Kod produktu elektrody
02,4

SCE166A

SCE246A

5 do 12

43

SCE166B

SCE246B

12 do 19

39,5

SCE166C

SCE246C

19 do 26

36

SCE166D

SCE246D

26 do 33

32,5

SCE166E

SCE246E

33 do 40

29

SCE166F

SCE246F

40 do 47

25,5

SCE166G

SCE246G

47 do 54

22

SCE166H

SCE246H

54 do 61

18,5

SCE166I

SCE246I

61 do 68

15

Zakres rur ø w mm

Długość elektrody w mm

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) - Materiały
eksploatacyjne

Elektrody
Kod produktu elektrody

Numer zamówieniowy 8515900010

ø1,6

Kod produktu elektrody
02,4

SCE1615A

SCE2415A

25 do 32

59,5

SCE1615B

SCE2415B

32 do 39

56

SCE1615C

SCE2415C

39 do 46

52,5

SCE1615D

SCE2415D

46 do 53

49

SCE1615E

SCE2415E

53 do 60

45,5

SCE1615F

SCE2415F

60 do 67

42

SCE1615G

SCE2415G

67 do 74

38,5

SCE1615H

SCE2415H

74 do 81

35

SCE1615I

SCE2415I

81 do 88

31,5

SCE1615J

SCE2415J

88 do 95

28

SCE1615K

SCE2415K

95 do 102

24,5

SCE1615L

SCE2415L

102 do 109

21

SCE1615M

SCE2415M

109 do 116

17,5

Zakres rur ø w mm

Długość elektrody w mm

Spawanie orbitalne (zamknięta głowica) - Materiały
eksploatacyjne
(Elektrody podczas korzystania z akcesorium SSED)

Kod produktu elektrody ø1,6 do SSED-

Kod produktu elektrody ø2,4 do SSED-24

Długość elektrody

SCE166F

SCE246F

25,5 mm

SCE166G

SCE246G

SCE166H

SCE246H

18,5 mm

16 do 23 mm

SCE166I

SCE246I

15 mm

23 do 30 mm

SCE16-12

SCE24-12

mm

30 do 36 mm

16

Kod produktu elektrody ø1,6 do SSED-

22

12

ø rury

6

mm

do 9 mm

9 do 23 mm

Kod produktu elektrody ø2,4 do SSED-24

Długość elektrody

SCE166A

SCE246A

43 mm

25 do 26 mm

SCE166B

SCE246B

39,5 mm

26 do 33 mm

SCE166C

SCE246C

36 mm

33 do 40 mm

SCE166D

SCE246D

32,5 mm

40 do 47 mm

SCE166E

SCE246E

29 mm

47 do 54 mm

SCE166F

SCE246F

25,5 mm

54 do 61 mm

SCE166G

SCE246G

SCE166H

SCE246H

18,5 mm

SCE166I

SCE246I

15 mm

75 do 89 mm

SCE16-12

SCE24-12

mm

82 do 89 mm

16

22

12

mm

ø rury

61 do 68 mm
68

do 75 mm

Spawanie orbitalne (otwarta głowica)
Nasz asortyment otwartych głowic spawalniczych (seria SATO)
pozwala na wykonywanie bardzo wysokiej jakości spawów w
ograniczonej przestrzeni.
Na głowicach umieszczony jest mechaniczny system śledzący
do utrzymywania stałej wysokości łuku. Palnik można wychylić,
by spawać pod kątem.
Otwarte głowice są zalecane głównie przy sektorach
spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym, przy grubościach
ścianek nieprzekraczających 3 mm.

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ
Otwarte głowice AXXAIR są dostępne z lub bez spoiwa.
Posiadają zoptymalizowany obrót wymiatający oraz 2 pozycje
silnika podawczego do wyboru.
Praca przy wysokich obciążeniach (palnik
chłodzony
wodą),
transport
wyposażenia
spawalniczego powietrzem (palnik chłodzony
powietrzem).

JAKOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ
Asortyment SATO jest połączony z naszymi generatorami
orbitalnymi, które w sposób stały kontrolują wszystkie
parametry spawania, gwarantując powtarzalność i jakość
spawów.

PRZENOŚNOŚĆ
Aby umożliwić spawanie w ograniczonych warunkach i
miejscach, wielkość elementów obrotowych oraz waga
maszyny została zoptymalizowana. Nasze urządzenia są
wyposażone w zintegrowane zdalne sterowanie oraz 5metrowy przewód spawalniczy, pozwalający operatorowi na
pracę z dala od generatora.

Urządzenia tego typu można wykorzystać do spawania rur ze
stali węglowej.
Otwarte głowice oferują większe możliwości spawania za
sprawą pochylenia palnika oraz z dodatkiem spoiwa. Zakres
zaciskania osiąga się bez dodatkowych szczęk.
System śledzący wykorzystuje rolkę, żeby nie zadrapać rury.
Wszystkie części mające styczność z rury są wykonane ze stali
nierdzewnej, aby jej nie zanieczyszczać.
Dzięki unikalnemu systemowi symetrycznego zaciskania,
sterowanego silnikiem krokowym, taki zakres zapewnia bardzo
szeroką gamę użycia.

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii
wszystkich informacji dotyczących technologii spawania
orbitalnego.

Możliwy jest wybór palnika chłodzonego wodą lub powietrzem.
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia
Państwa potrzeby!

Spawanie orbitalne
Chłodzenie POWIETRZNE czy WODNE?
Dlaczego wybrać maszynę z chłodzeniem
powietrznym?

Dlaczego wybrać maszynę z chłodzeniem wodnym?

Chłodzenie wodne jest najpowszechniejsze ze wszystkich
Silne zapotrzebowanie ze strony placów budowy wymagające

stosowanych aplikacji.

wysyłki maszyn transportem lotniczym doprowadziło nas do

Wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest w stanie realizować

przedstawienia

jednocześnie kilka spawań.

rozwiązanie

rozwiązania
może

ciężkiego/trudnego

być

bez

ciekłego

stosowne

transportu,

aby

do

chłodziwa.
częstego

wyeliminować

To
i

ryzyko

wycieku płynu na płytki elektroniczne.

Znacząco

usprawnia

obciążenie

cyklu,

zwłaszcza

przy

wymagających aplikacjach.

Jako że obciążenie cyklu POWIETRZNEGO jest mniejsze niż
WODNEGO, należy pamiętać, by nie przekraczać zaleceń
wyszczególnionych poniżej.

Model

Obciążenie cyklu 100%

SATO-XXE41/42 (woda)

200 A

SATO-XXE43/44 (powietrze)

100 A

Obciążenie cyklu spawarki określa czas użycia w spawaniu łukowym oraz czas chłodzenia wymagany pomiędzy dwiema operacjami
spawalniczymi przy 40 °C.
Przykład: 70% obciążenia cyklu przy 150 amperach = maks. 7 minut użycia z 150 amperami + 3 minuty czas oczekiwania na
ponowne uruchomienie cyklu spawalniczego.
Obciążenie cyklu ma zatem znaczący wpływ na cykl użycia maszyny. W aplikacjach wymagających wysokiego obciążenia cyklu
spawarka musi być w stanie spełnić te wymagania.
Dzięki temu, że sprzęt AXXAIR jest zaprojektowany tak, by był skalowalny, w łatwy sposób można przełączyć się z wersji wodnej na
powietrzną.

SATO-40 - 80-115-170 -220
Chłodzenie

Ochrona

powietrzem lub
Wysoki stopień

chłodzenie wodą

zabezpieczenia przed
wygięciem na zewnątrz
elektrody

Regulacja kąta
nachylenia palnika

Mechaniczne śledzenie
profilu z użyciem rolki

Spawanie kołnierzy i
ostrym kątem T

Stałe napięcie łuku bez
znakowania rury

Zablokowana pozycja
otwarta
Kompatybilne z
Napęd z enkoderem

generatorami SAXX

Umożliwia
URUCHOMIENIE WE
WSZYSTKICH
KĄTOWYCH pozycjach
elektrody

Zakres spawania

SATO 40

ø 10 - ø 40 mm 0,4- 1,5 ’’

SATO 80

ø 19 - ø 80 mm 0,75- 3 ’’

Transport
Regulacja osiowa

osobnych walizkach

Silnik prosty lub ustawiony pod
kątem

transportowych

Symetryczne zaciskanie

regulacji osiowej

Głowice są dostarczane w

Pokrętło do
SATO 115

pozycji elektrody
SATO 170

SATO 220

ø 19 - ø 115 mm 0,754,5 ’’

ø 25 - ø 170 mm 16,625 ’’

ø 38 - ø 220 mm 1,58,265 ’’

SATO-40 - 80 -115 - 170 -220
Specyfikacja techniczna:
-

Głowica chłodzona wodą

-

Mechaniczne śledzenie profilu: stała wysokość łuku bez znakowania rury

-

Szybkie symetryczne zaciskanie przy pomocy dźwigni

-

Napęd z enkoderem: umożliwia rozpoczęcie przy dowolnej pozycji kątowej elektrody

-

Szeroki zakres średnic

-

Pochylenie oraz regulacja osiowa elektrody

-

Mały obrót wymiatający ze środka rury

-

Małe rozmiary

Wybór spośród dwóch różnych modeli (aby wybrać zgodnie z daną aplikacją)

SATO-xxE42 (chłodzony wodą) oraz
SATO-xxE44 (chłodzony powietrzem)

Silnik napędowy ustawiony pod kątem

SATO-xxE41 (chłodzony wodą) oraz SATO-xxE43
(chłodzony powietrzem)

Silnik napędowy ustawiony prosto

A

B

C

D

E

F

mm

mm

mm

mm

mm

mm

SATO-40

169

183 do 191

142

116 do 126

SATO- 80

181

186 do 196

160

116 do 126

SATO-115

265

186 do 196

230

133 do 143

SATO-170

312

186 do 196

290

SATO-220

353

186 do 196

350

G

H

I

mm

mm

mm

0140

270
279

57 do 67

13

0224

363

133 do 143

0294

410

133 do 143

0350

451

113 do 121

SATO-40 - 80 -115 - 170 -220

Silnik

Chłodzenie

Woda

Silnik
ustawiony
pod kątem

Powietrze

Woda

Spawarka do rur o
następujących średnicach (w
mm)

Waga netto

SATO-40E42

ø 10 - ø 40 mm

3,8 kg

169 x 183 x 142

SATO-80E42

ø 19 - ø 80 mm

4,2 kg

181 x 186 x 160

SATO-115E42

ø 19 - ø 115 mm

6,7 kg

SATO-170E42

ø 25 - ø 170 mm

8 kg

312 x 186 x 290

SATO-220E42

ø 38 - ø 220 mm

9,4 kg

353 x 186 x 350

SATO-40E44

ø 10 - ø 40 mm

3,8 kg

169 x 183 x 142

SATO-80E44

ø 19 - ø 80 mm

4,2 kg

181 x 186 x 160

SATO-115E44

ø 19 - ø 115 mm

6,7 kg

SATO-170E44

ø 25 - ø 170 mm

8 kg

312 x 186 x 290

SATO-220E44

ø 38 - ø 220 mm

9,4 kg

353 x 186 x 350

SATO-40E41

ø 10 - ø 40 mm

3,8 kg

169 x 191 x 142

SATO-80E41

ø 19 - ø 80 mm

4,2 kg

181 x 196 x 160

SATO-115E41

ø 19 - ø 115 mm

6,7 kg

SATO-170E41

ø 25 - ø 170 mm

8 kg

312 x 196 x 290

SATO-220E41

ø 38 - ø 220 mm

9,4 kg

353 x 196 x 350

SATO-40E43

ø 10 - ø 40 mm

3,8 kg

169 x 191 x 142

SATO-80E43

ø 19 - ø 80 mm

4,2 kg

181 x 196 x 160

SATO-115E43

ø 19 - ø 115 mm

6,7 kg

SATO-170E43

ø 25 - ø 170 mm

8 kg

312 x 196 x 290

SATO-220E43

ø 38 - ø 220 mm

9,4 kg

353 x 196 x 350

Kod produktu

Numer
zamówieniowy

85153
10000

85153
10000

85153
10000

Wymiary (AxBxC w
mm)

265 x 186 x 230

265 x 186 x 230

265 x 196 x 230

Silnik prosty

Powietrze

85153
10000

265 x 196 x 230

Spawanie orbitalne (otwarta głowica) - Akcesoria
Kod produktu

SKIF-01

Opis

Waga netto

Zestaw do ochrony
gazowej

4,5 kg

Numer
zamówieniowy Opakowanie (w cm)
85159
00090

35 x 30 x 9,5

Zestaw ochronny membrany gazowej do rur ø 40 do 120 mm - składa się z: 9 zestawów membran z
podkładkami, 1 przewód gazowy 6 m,
1 kabel metalowy, 1 zawór gazowy 1/4 obrotu, 1 karabińczyk
Zobojętnienie rur podczas spawania pozwala na oszczędzanie gazu, ponieważ zobojętnia się jedynie
obszar spawania.

Kod produktu

SKIB-01

Opis

Waga netto

Zestaw do ochrony
gazowej

1,7 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Opakowanie (w cm)

35 x 30 x 9,5

Zestaw ochronny gniazda gazowego do rur ø 6 do 41 mm - składa się z: 10 zestawów perforowanych
gniazd, 1 złącze wlotowe gazu, 1 wąż ø 4/6 długości 5 metrów
Ułatwia i przyspiesza zobojętnianie. Pozwala na brak konieczności użycia papieru podgumowanego.

Kod produktu

SATOB-02

Opis

Waga netto

Dwuosiowy
prowadnik elektrody

0,05 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary w mm

51 x 90 x 65

Dwuosiowy prowadnik elektrody SATO:
- Do stosowania z generatorami SAXX

Kod produktu

SADF2X

Opis

Waga netto

Bęben drutu

12

kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary (w cm)

59,7 x 38,4 x 24

Podajnik drutu do SAXX-200, przewód maks. 5 m:
- Dostarczany z kablem przyłączeniowym SAXX oraz pancerzem teflonowym do prowadzenia drutu
- Ciśnienie napędowe regulowane przez sprężynę nastawczą z pokrętłem.

Spawanie orbitalne (otwarta głowica) - Akcesoria
5- lub 10-metrowe przedłużacze przewodu spawalniczego

Aby zwiększyć odległość roboczą pomiędzy głowicą spawalniczą a generatorem SAXX,
oferujemy przedłużacze przewodu.
Wybór przewodu zależy od metody chłodzenia palnika (woda lub powietrze) oraz obecności
lub braku spoiwa.

Chłodzenie

Długość

Kod produktu

Waga netto

5 metrów

SAFS-05MAX

7 kg

Numer
zamówieniowy

Wymiary (AxBxC w
mm)
40 x 59 x 25

85159

BEZ DRUTU
10 metrów

SAFS-10MAX

14 kg

5 metrów

SAFS-05MAXF

7 kg

10 metrów

SAFS-10MAXF

14 kg

5 metrów

SAFS-05MX

7 kg

10 metrów

SAFS-10MX

14 kg

5 metrów

SAFS-05MXF

7 kg

10 metrów

SAFS-10MXF

14 kg

00090

40 x 59 x 25

Powietrze

DRUT

BEZ DRUTU

85159
00090

85159
00090

40 x 59 x 25
40 x 59 x 25
40 x 59 x 25
40 x 59 x 25

Woda
DRUT

85159
00090

40 x 59 x 25
40 x 59 x 25

Spawanie orbitalne (otwarta głowica) - Materiały

eksploatacyjne

Nasze elektrody są konkretnie ostrzone pod kątem 20° z powierzchnią
płaską.
Zwiększa to trwałość elektrod.

Kod produktu

SCE16-50

Opis

Elektrody

Waga netto

0,02 kg

Numer
zamówieniowy Plastikowa skrzynka (cm)
85159
00010

5,5 x 4,5 x 1

Średnica elektrody 1,6 mm, długość 50 mm - Pudełko 10 elektrod

Kod produktu

SCE24-50

Opis

Elektrody

Waga netto

Numer
zamówieniowy

Plastikowa skrzynka (cm)

0,05 kg

85159
00010

5,5 x 4,5 x 1

Średnica elektrody 2,4 mm, długość 50mm - Pudełko 10 elektrod

Kod produktu

SKTO-01

Opis
Wymienny
palnik

Waga netto
0,3 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Plastikowa skrzynka (cm)
12 x 17,5 x 4

Zestaw wymienny do palnika z otwartą głowicą ø 1,6 mm lub ø 2,4
- Składa się z: 4 długie dysze i 2 krótkie dysze, 4 zaciski elektrod, 20 elektrod ø 1,6 mm oraz 20
elektrod ø 2,4 mm, 2 pierścienie teflonowe, 1 krótka nasadka typu 9/20 oraz 1 śrubokręt FACOM

Spawanie orbitalne (Rura do ściany sitowej)
Nasze głowice spawalnicze do tworzenia ścian sitowych, w
pełni chłodzone wodą, zostały zaprojektowane do aplikacji
produkcyjnych wymiennika ciepła w różnorodnych dziedzinach
przemysłowych, takich jak aeronautyka, przemysł spożywczy
oraz energetyka.

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ Podajnik
drutu jest montowany na głowicy (szpula 1 kg) i
obraca

Wymienniki ciepła faktycznie grają coraz ważniejszą rolę w

się

wraz

z

palnikiem,

by

zapewnić

kontrolowane wydawanie drutu.

przemyśle, a ta głowica spawalnicza pozwala na ekonomiczny,
niezawodny i bardzo wysokiej jakości montaż rur na płytach.
SATP-80X

obejmuje

niemal

wszystkie

powszechne

konfiguracje rur ze ścianami sitowymi dla stali nierdzewnej,

JAKOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ Określony trzpień z naszych

tytanu oraz czarnej stali.

SATP z centrowaniem kulowym, popychanym przez sprężyny,
pozwala na ustawienie podczas szybkiej instalacji, a
zwłaszcza gwarantując, że głowicę można w łatwy sposób
wyprowadzić z rury w razie nadmiernej grubości
wewnętrznego spawu.
PRZENOŚNOŚĆ
Przenośne urządzenia, łatwe w przemieszczaniu i użytku
bezpośrednio na miejscu.

W aplikacjach rura do ściany sitowej, przygotowanie to bardzo
ważny aspekt, gwarantujący powtarzalność i jakość spawów.
Przy każdym projekcie omawiane są następujące kroki,
kluczowe dla zapewnienia pomyślności procesu:
- Długość rury względem ściany sitowej (operacja
wyrównywania powierzchni)
- Centrowanie rur na ścianie sitowej:
Operacja ta składa się z przystawienia rury do otworu w
ścianie sitowej, aby nie dopuścić do zapadnięcia się
związanego z odstępem pomiędzy rurą a ścianą, jeśli operacja
zostanie pominięta.
Maszyny

centrujące

ważnej

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii

czynności. Centrowanie pozwala także na odprowadzenie

wszystkich informacji dotyczących technologii spawania

gazów spawalniczych przez tył płyty. Centrowanie jest często

ścian sitowych.

zaniedbywane,

lecz

umożliwiają

pozwala

niedogodności podczas produkcji.

wykonanie

na

tej

uniknięcie

wielu
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia
Państwa potrzeby!

SATP-80X

Chłodzenie wodą

Uchwyt drutu 1 kg

Wychylna głowica
Kołki pozycjonujące

Chłodzona wodą z wychylną

Regulowane kołki dla

głowicą

lepszej stabilności
ściany sitowej

Układ trzpienia
Koncentryczne dociskanie
od wewnętrznej strony rury

Silnik elektryczny z
podawaniem drutu
Kompatybilne z
generatorami SAXX
Wszechstronność
Wózek regulacji głowicy i
drutu

Zakres spawania

SATP-80X

ø 10 - ø 80 mm 0,4- 3 ’’

SATP-80X
SATP-80X obejmuje niemal wszystkie powszechne
konfiguracje rur ze ścianami sitowymi dla stali nierdzewnej,
a także tytanu oraz czarnej stali.

Specyfikacja techniczna:
-

Obrotowe uszczelnienie gazu, prądu i chłodzenia

-

Wychylna głowica chłodzona wodą

-

Wózek regulacji głowicy i drutu

-

Wbudowany obrotowy podajnik drutu (ø 0,8 mm)

-

Prędkość drutu od 0 do 1,5 m/min

- Start cyklu zintegrowany z pokrętłem dla lepszej
ergonomii
- Głowica jest w pełni chłodzona, pozwalając na
maksymalny prąd spawania 200 A
- Określony trzpień z centrowaniem kulowym,
popychanym przez sprężyny: precyzyjne
pozycjonowanie i szybka instalacja.

Kod produktu

SATP-80X

Opis

Głowica spawalnicza SATP80X ø10 do ø78 mm
Dostarczana z podajnikiem
drutu

-

3 konfiguracje rura do ściany sitowej

-

Średnica zewnętrzna rury dla prostego palnika: 12 - 82 mm

-

Średnica zewnętrzna rury dla palnika pochylonego o 30 °: 12 - 40 mm

Waga netto (bez rolki) ø drutu

Maksymalna
prędkość

0,8

7,5 kg

mm

200

cm/min

Numer
zamówieniowy

85153
10000

Wymiary (AxBxC w
mm)

451 x 182 x 210

Spawanie orbitalne (Rura do ściany sitowej) - Akcesoria
Stosowany trzpień należy dobrać zgodnie z średnicą wewnętrzną rury spawanej do ściany sitowej.
Zależnie od zastosowanego trzpienia, konieczne jest dobranie kompatybilnego wrzeciona.

Trzpień na wrzecionie

Wrzeciono

Trzpienie SATP Numer zamówieniowy 8515900090
Trzpienie centrujące SATP:
Wewnętrzna średnica rury
(mm)

Kod produktu trzpienia

9,8 do 10,3 mm

SATP-M11

10,3 do 10,8 mm

SATP-M12

10,8 do 11,3 mm

SATP-M13

11,3 do 11,8 mm

SATP-M14

11,8 do 12,3 mm

SATP-M15

12,3 do 13,0 mm

SATP-M16

12,8 do 14,0 mm

SATP-M21

13,8 do 15,0 mm

SATP-M22

14,8 do 16,0 mm

SATP-M23

15,8 do 17,0 mm

SATP-M24

16,8 do 18,0 mm

SATP-M25

17,8 do 19,0 mm

SATP-M26

18,8 do 20,5 mm

SATP-M27

19,8 do 22,5 mm

SATP-M28

Na wrzecionie

SATP-B01

SATP-B02

Spawanie orbitalne (Rura do ściany sitowej) - Akcesoria
Trzpienie SATP (kontynuacja) Numer zamówieniowy 8515900090
Trzpienie centrujące SATP:
Wewnętrzna średnica rury w
mm

Kod produktu trzpienia

22,3 do 24,8 mm

SATP-M29

24,5 do 27,0 mm

SATP-M30

26,5 do 29,0 mm

SATP-M31

28,5 do 31,0 mm

SATP-M32

30,5 do 33,0 mm

SATP-M33

32,5 do 36,0 mm

SATP-M34

35,5 do 39,0 mm

SATP-M35

38,5 do 42,0 mm

SATP-M36

41,5 do 45,0 mm

SATP-M37

44,5 do 48,0 mm

SATP-M38

47,5 do 51,0 mm

SATP-M39

50,5 do 54,0 mm

SATP-M40

53,5 do 58,0 mm

SATP-M41

57,5 do 62,0 mm

SATP-M42

61,5 do 66,0 mm

SATP-M43

65,5 do 70,0 mm

SATP-M44

69,5 do 74,0 mm

SATP-M45

73,5 do 78,0 mm

SATP-M46

Wrzeciona SATP

Na wrzecionie

SATP-B03

SATP-B04

Numer zamówieniowy 8515900090

Wrzeciona do trzpieni SATP:

Kod produktu

Do trzpienia

SATP-B01

M11 do M16

SATP-B02

M21 do M28

SATP-B03

M29 do M39

SATP-B04

M40 do M46

Spawanie orbitalne (Rura do ściany sitowej) -

Materiały eksploatacyjne

Nasze elektrody są konkretnie ostrzone pod kątem 20° z powierzchnią płaską.
Zwiększa to trwałość elektrod.

Kod produktu

Opis

SCE246B

Elektrody

Waga netto

0,05 kg

Numer
zamówieniowy

Plastikowa skrzynka
(cm)

85159
00010

5,5 x 4,5 x 1

Elektrody ø 2,4 mm, długość 39,5 mm do SATP: - Pudełko 10 elektrod

Spawanie orbitalne (Generatory

spawalnicze)

Nasz nowy asortyment generatorów spawalniczych AXXAIR
został zaprojektowany tak, by ułatwić użycie i programowanie
Państwa wyposażenia.
W intuicyjny sposób możliwy jest dostęp do zaawansowanych
funkcji, pozwalających na wykonywanie bez trudności nawet
najbardziej wymagających spawów.
Szczególną uwagę zwrócono na wybór zastosowanych
technologii, w miarę możliwości opierając się na
standardowych elementach komercyjnych, by ułatwić dostęp
do części.
Ta wszechstronność będzie niewątpliwą zaletą w przyszłych
projektach, pozwalając na osiągnięcie konkurencyjnej pozycji
we wszystkich Państwa pracach.

ELASTYCZNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ
Nowoczesny interfejs dotykowy zapewnia wiele możliwości,
w tym także te najbardziej zaawansowane, uwzględniając
przy tym użytkowników.

JAKOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ
System klasyfikacji programów wedle konfiguracji spawania
(średnica, grubość ścianki oraz typ głowicy) pozwala na
bardzo łatwe odszukanie odpowiedniego programu do danej
aplikacji spawalniczej. Każda konfiguracja może zawierać 9
programów.
PRZENOŚNOŚĆ
Aby ułatwić mobilność w zakładzie lub w warsztacie, zalecane
są wózki transportowe do generatorów, umożliwiające wydajne
zarządzanie generatorem i jego butlami gazowymi.

Płytka osi sterująca silnikami wykorzystanymi w głowicach
została zaprojektowana tak, by umożliwić sterowanie
różnorodnymi silnikami oraz systemami serwomechanicznymi:
silniki DC, bezszczotkowe, krokowe, a także enkodery oraz
tachometry.
Innowacja tego rozwiązania spoczywa w możliwości łatwego
sterowania silnikami wykorzystywanymi w głowicach naszej
konkurencji, pozwalając na większą elastyczność klientom,
którzy już posiadają tego typu urządzenia. 32-pinowe
„szybkozłącze” pozwala na komunikację pomiędzy naszymi
generatorami i głowicami spawalniczymi AXXAIR a innymi
markami.

Proszę nie wahać się przed kontaktem z nami w kwestii
wszystkich informacji dotyczących generatorów spawania
orbitalnego.
Z chęcią podzielimy się naszą wiedzą technologiczną i
zaproponujemy rozwiązanie, które najlepiej spełnia
Państwa potrzeby!

SAXX-200

Całkowicie bezpieczne
zarządzanie gazem

Chłodzenie powietrzem
lub chłodzenie wodą

2 oddzielne linie gazowe,

Kompatybilny z zamkniętymi
głowicami spawalniczymi:

dowolny wybór zarządzania

AMI, Polysoude, ESAB, Orbitec

przepływem gazu

oraz Orbitalum

zobojętniającego

Przepływ gazowy jest
kontrolowany w generatorze

Interfejs 5,7” kolorowy ekran
dotykowy + WiFi

poprzez użycie przycisków
(szybkość przepływu
wyświetlana na ekranie)

13 języków, możliwość
sterowania ze smartfona lub
tabletu

Pozyskiwanie i dokumentacja
Zapisuje ostatnie 999 spawań
+ raport spawu (formatowanie
danych i przedstawienie
instrukcji w formie dema)

Zintegrowana drukarka:
Drukuje program i aktualne
parametry

Urządzenie pomiarowe PPM
USB na przednim panelu

Możliwość zarządzania
progami poprzez wysyłanie

200 programów na pamięci

impulsów elektrycznych do

Chłodnica: zdejmowalna bez

stacji w celu rozpoczęcia

Oś do spoiwa

narzędzi

spawania

Możliwość

Chłodzenie

wykorzystania

Wydajność 700 W, system

trybu krokowego

bezpieczeństwa minimalnego
przepływu

USB (można korzystać z wielu
pamięci) Możliwa zdalna
aktualizacja

SAXX-200

Opcje prądnic spawalniczych AXXAIR
Możliwe jest zamówienie generatora SAXX-200 z wymaganymi opcjami.
UWAGA: Opcje są mocowane fabrycznie. (Wyjątek: chłodnica SCOOL-700)

WIFI
Drugi przewód gazowy
Ten drugi przewód gazowy
pozwala na sterowanie z
generatora wewnętrznym
zobojętnianiem i/lub
zarządzaniem podwójnym
gazem palnika spawalniczego.
- Oszczędność gazu
- Bezpieczeństwo procesu
spawalniczego

Ta opcja obejmuje wbudowaną
antenę Wifi w stacji.
Zakres roboczy to 20-30 m,
zależnie od środowiska.
Posiadamy możliwość
autoryzowanego zdalnego
sterowania poprzez smartfona
lub tablet. Jedna aplikacja
zapewnia dostęp do wszystkich
funkcji, w tym także
programowania.

Posuw drutu
Ta opcja obejmuje płytkę osi
oraz złącza. Należy zakończyć
ją podajnikiem (patrz akcesoria).
Generator spawalniczy Axxair
pozwala na użycie trybu
krokowego i synchronizację
podawania drutu z impulsami
prądowymi

Chłodzenie wodą
Chłodnica zdejmowana bez
narzędzia o wydajności
chłodniczej 700W wraz z
czujnikiem bezpieczeństwa
przepływu.
Musi być używana wraz ze
wszystkimi maszynami
chłodzonymi wodą.

SAXX-200
Dane Techniczne

Obciążenie cyklu:
230 V

110 V

25 %

200 A

35 %

140 A

60 %

140 A

60 %

115 A

100 %

115 A

100 %

100 A

Zasilacz:
- Sieć jednofazowa z uziemieniem
- Napięcie zasilania: 110 do 230 V +/-15%
- Zużycie prądu wejściowego 23A przy 230 V oraz
32 A przy 110 V
- Częstotliwość: 50/60Hz
- Załączony przewód: HO7RN-F 3x2,5 mm2, czarny, długość
3m
Źródło gazu:
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 5 bar
- Maksymalne natężenie przepływu: 50 l/min na przewód
gazowy
- Złącza wlotowe: M12x100 męskie
- Złącza wylotowe: żeńskie złącze z zaślepką serii
20

Funkcje inteligentne:
- Alarmy: Ponad 30 alarmów chroniących system i
kontrolujących, czy spawanie przebiega w normie.
- Napięcie spawania mierzone w przyrostach 0,1 A
- Minimalny czas trwania impulsu 50 ms
Złącze pomocnicze:
- Możliwość wyzwolenia rozpoczęcia spawania poprzez miernik tlenu
(styczność bezprądowa).
Wi-fi: (Opcja)
Zdalne sterowanie ekranu ze smartfona lub tabletu przy pomocy
aplikacji, zasięg: 20 do 30 m
Złącze chłodzenia:
Tylko do chłodnicy SCOOL-700: Musi być podłączone do SAXX-200,
aby działać (brak samodzielnej pracy)
- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Zdolność chłodzenia zgodnie z
normą CEI60974-2: 0,7 kW

Technologia:
- Kolorowy ekran dotykowy 5,7”
- 13 języków
- Do 16 użytkowników z hasłami i poziomami
dostępu
- Proste i intuicyjne programowanie z użyciem
automatycznego obliczania parametrów oraz
pomocnika programowania
- Maksymalnie 200 programów w 20 sektorach / klucz
Ergonomiczny kształt generatora oraz
rączka do przenoszenia ułatwiają
transport

Zintegrowana drukarka:
- 32 znaki / wiersz
- Drukuje program i aktualne parametry
Kod produktu

Opis

Waga netto

Numer

Wymiary A x B x C

zamówieniowy

(mm)

Orbitalna stacja TIG, 200 A, automatyczna
SAXX-200

regulacja napięcia, jeden przewód gazowy,

21

kg

85153

468 x 249 x 482

10000

chłodzona powietrzem

85159
Opcja

SCOOL-700

Chłodnica (woda), 700 W do SAXX-200

8

kg

468 x 249 x 146
00090
85159

Opcja

SGAS

Drugi cyfrowy przewód gazowy do SAXX-200

-

00090

Opcja

SWIFI

Antena Wifi do zdalnego sterowania SAXX200

85159
-

00090
85159

Opcja

SWIRE

Płytka drukowana do SAXX-200

-

00090

SAXX-210

Kompatybilny z zamkniętymi
głowicami spawalniczymi:

Pełna kontrola nad
zarządzaniem gazem

Chłodzenie wodą

2 oddzielne linie gazowe,

AMI, Polysoude, ESAB, Orbitec

dowolny wybór zarządzania

oraz Orbitalum

przepływem gazu
zobojętniającego

Przepływ gazowy jest
kontrolowany w generatorze

Interfejs 5,7” kolorowy ekran
dotykowy + WiFi
(opcjonalnie)

poprzez użycie przycisków
(szybkość przepływu
wyświetlana na ekranie)

13 języków, możliwość
sterowania ze smartfona lub
tabletu

Zintegrowana drukarka:
Drukowanie programu i
aktualnych parametrów

Zdalne sterowanie
wyświetlaczem
Urządzenie pomiarowe PPM

Długość przewodu 4 m

Możliwość zarządzania
progami poprzez wysyłanie
Przedni panel USB

impulsów elektrycznych do
stacji w celu rozpoczęcia
spawania

200 programów na pamięci USB
Oś do spoiwa

Pozyskiwanie i dokumentacja

Możliwość

(można korzystać z wielu
pamięci) Możliwa zdalna

wykorzystania

Zapisuje ostatnie 999 spawań +

trybu krokowego

raport spawu (formatowanie
danych i przedstawienie instrukcji w
formie dema)

aktualizacja

SAXX-210

Specyfikacja techniczna:

Obciążenie cyklu:
230 V

110 V

50 %

210 A

60 %

180 A

60 %

127 A.

100 %

160 A

100 %

110 A.

Zasilacz:
- Sieć jednofazowa z uziemieniem
- Napięcie zasilania: 110 do 230 V +/-15%
- Zużycie prądu wejściowego 25A przy 230 V oraz
32 A przy 110 V
- Częstotliwość: 50 / 60Hz
- Załączony przewód: HO7RN-F 3x2,5 mm2, czarny, długość 3
m
Źródło gazu:
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 5 bar
- Maksymalne natężenie przepływu: 50 l/min na przewód
gazowy
- Złącza wlotowe: M12x100 męskie
- Złącza wylotowe: żeńskie złącze z zaślepką serii
20

Funkcje inteligentne:
- Alarmy: Ponad 30 alarmów chroniących system i
kontrolujących, czy spawanie przebiega w normie.
- Napięcie spawania mierzone w przyrostach 0,1 A
- Minimalny czas trwania impulsu 50 ms
(modyfikowany przez „operator dynamiczny”)
Wbudowana drukarka:
- 32 znaki / wiersz
- Drukuje program i aktualne parametry
Złącze pomocnicze:
- Możliwość wyzwolenia rozpoczęcia spawania
poprzez miernik tlenu (styczność bezprądowa).
Złącze chłodzenia:
- Ciśnienie maksymalne: 5 bar
- Zdolność chłodzenia zgodnie z normą CEI60974-2: 1,4 kW
- Złącza płynu: żeńskie złącze z zaślepką serii 21
Wi-fi: (Opcja)
Zdalne sterowanie ekranu ze smartfona lub
tabletu przy pomocy aplikacji, zasięg: 20 do 30 m

Technologia:
- Kolorowy ekran dotykowy 5”
- 13 języków
- Do 16 użytkowników z hasłami i
poziomami dostępu
- Proste i intuicyjne programowanie z użyciem
automatycznego obliczania parametrów oraz pomocnika
programowania
- Maksymalnie 200 programów w 20 sektorach / klucz

Opis

Waga netto

Numer
zamówieniowy

SAXX-210

Stacja orbitalna, 210 A, z podwójną linią
gazową i osią drutu

44 kg

85153
10000

SWIFI

Antena Wifi do zdalnego sterowania SAXX210

-

Kod produktu

Opcja

85159
00090

Wymiary A x B x C
(mm)
562 x 620 x 545

-

Akcesoria SAXX

Kod produktu

Opis

SACG-X200

Wózek

Waga netto

22

kg

Numer
zamówieniowy
81515
900090

Wymiary (w cm)

117 x 51 x 57

Wózek do generatora SAXX-200:
- Moduł do transportu stanowiska spawalniczego SAXX-200 oraz butli gazowych do 10,5 m3

Kod produktu
SACG-300

Opis

Waga netto

Wózek

55 kg

Numer
zamówieniowy
81515
900090

Wymiary (w cm)
83 x 56 x 118

Wózek do generatora SAXX-210:
- Moduł do transportu stanowiska spawalniczego SAXX-210 oraz butli gazowych do 10,5 m3

Kod produktu

Opis

SPPM-10

Czytnik PPM

Waga netto

2

kg

Numer
zamówieniowy

Wymiary (w cm)

81515

12 x 6 x 15

900090

Czytnik PPM kompatybilny z generatorami SAXX:
- Zintegrowana pompa
- Regulacja progu wyzwolenia
- Regulacja górnego i dolnego limitu
- Podłączony do SAXX, pozwala na spawanie jedynie wtedy, gdy zostanie osiągnięty próg wyzwalania.
SPPM-10 gwarantuje wewnętrzne zobojętnienie rury oraz pożądane dobre zabarwienie

Kod produktu

SAFS-G01

Opis

Rozdzielacz gazu

Waga netto

0,2 kg

Numer
zamówieniowy

Wymiary (w cm)

81515
900090

22

x 22 x 22

Rozdzielacz gazu:
- Do łączenia tylnego i przedniego gazu osłonowego do tej samej butli. Do użytku w połączeniu z
regulatorem ciśnienia do butli gazu technicznego.

Akcesoria SAXX

Kod produktu
SAFSADAMI1

Opis

Waga netto

Zestaw adaptera

1,2 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary

L < 40 cm

Zestaw adaptera do podłączania następujących głowic do generatorów SAXX:
- AMI modele 8 i 9
- SATF-xxMI oraz SATF-xxMIH

Kod produktu
SAFSADORBI1

Opis

Waga netto

Zestaw adaptera

1,2 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary

L < 50 cm

Zestaw adaptera do podłączania następujących głowic do generatorów SAXX:
- Modele Orbitalum ORBITALWELD
(ORBIWELD38S, ORBIWELD76S oraz ORBIWELD115S)

Kod produktu

Opis

Waga netto

Zestaw adaptera

0,9 kg

SAFS-ADPOLY1

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary

L < 50 cm

Zestaw adaptera do podłączania następujących głowic do generatorów SAXX: - Modele MW Polysoude
(MW40, MW 65, MW115, MW170,
MU IV 38, MU IV 115, UHP250, UHP500 oraz UHP1500)

Kod produktu
SAFSADORBITEC

Opis

Waga netto

Zestaw adaptera

0,3 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary

L < 50 cm

Zestaw adaptera do podłączania następujących głowic do generatorów SAXX: - Modele Orbitec:
OSW40, OSW80 oraz OSW170

Kod produktu
SAFSADESAB

Opis

Waga netto

Zestaw adaptera

0,5 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary

L < 50 cm

Zestaw adaptera do podłączania następujących głowic do generatorów SAXX: - Modele ESAB: PRB1749, PRB33-90 oraz PRB60-170

Akcesoria SAXX

Kod produktu
SAFSAD01

Opis

Adapter

Waga netto

Numer
zamówieniowy
85159

0,411 kg

00090

Wymiary (w cm)
L : < 35 cm

Adapter do nowej generacji głowic spawalniczych:
- SATF-xxNDX
- SATF-xxNDHX
- SAT0-XXE41 - SATO-XXE42 - SATO-xxE43 - SATO-xxE44 przy spawalniczych źródłach zasilania
SASL

Kod produktu
SAFSAD02

Opis

Adapter

Waga netto

Numer
zamówieniowy
85159

0,48 kg

00090

Wymiary (w cm)
L : 35 cm

Adapter do poprzedniej generacji głowic spawalniczych:
- SATF-xxND
- SATO-xxEOI i SATO-xxE02 przy nowych źródłach zasilania SAXX

Kod produktu

SAMD-NL

Opis

Waga netto

Regulator ciśnienia

1,1kg

Numer
zamówieniowy Opakowanie (w cm)
81515
900090

16 x 14,5 x 17

Regulator ciśnienia 30 l/min kompatybilny z:
- Finlandia, Holandia, Szwecja, Dania

Kod produktu

Opis

Waga netto

SAMD-FR

Regulator ciśnienia

1,1kg

Numer
zamówieniowy
81515
900090

Opakowanie (w cm)

16 x 14,5 x 17

Regulator ciśnienia 30 l/min kompatybilny z:
- Algieria, Angola, Francja, Grecja, Syria, Tunezja, Sudan, Liban, Maroko, Portugalia, Gabon,
Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Czad, Mauretania, Kongo, Gwinea, Mali, Belgia

Akcesoria SAXX

Kod produktu

SAMD-AL

Opis

Waga netto

Regulator ciśnienia

1,1kg

Numer
zamówieniowy

Opakowanie (w cm)

81515

16 x 14,5 x 17

900090

Regulator ciśnienia 30 l/min kompatybilny z:
- Niemcy, Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Węgry, Izrael, Szwajcaria, Macedonia,
Czarnogóra, Polska, Serbia, Słowenia, Korea, Republika Czeska

Kod produktu

SAMD-UK

Opis

Waga netto

1,1kg

Regulator ciśnienia

Numer
zamówieniowy

Opakowanie (w cm)

81515

16 x 14,5 x 17

900090

Regulator ciśnienia 30 l/min kompatybilny z:
- Afryka Południowa, Arabia Saudyjska, Brunei, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong,
Indie, Singapur, Jemen, Indonezja, Irak, Irlandia, Jordan, Kuwejt,
Liberia, Libia. Sri Lanka, Malezja, Malta, Nowa Zelandia, Nigeria, Pakistan, Peru, Wielka Brytania,
Wietnam

Kod produktu

SATMX-E

Opis

Waga netto

Ręczny palnik TIG

2,1kg

Numer
zamówieniowy
81515
900090

Wymiary (w cm)

22 x 22 x 22

Ręczny palnik TIG chłodzony wodą:
- Pozwala na ręczne fastrygowanie i spawanie przy pomocy generatora SAXX

Kod produktu

SADF2X

Opis

Podajnik drutu

Waga netto

12 kg

Numer
zamówieniowy
85159
00090

Wymiary (w cm)

59,7 x 38,4 x 24

Podajnik drutu do SAXX, przewód kryty, maks. 5 m:
- Dostarczany z kablem przyłączeniowym SAXX oraz pancerzem teflonowym do prowadzenia drutu
- Ciśnienie napędowe regulowane przez sprężynę nastawczą z pokrętłem.

Materiały eksploatacyjne SAXX

Kod produktu

Opis

Waga netto

SACW-C006

Ciecz chłodząca

3,3kg

Numer
zamówieniowy Opakowanie (w cm)
38200
00090

15 x 15 x 27

Ciecz chłodząca (zbiornik 3l)

Kod produktu

SIMP-02

Opis

Waga netto

0,7kg

Rolki do drukarki

Numer
zamówieniowy
85159

Opakowanie (w cm)
29 x 9,5 x 5

00090

Rolki do wbudowanej drukarki (zestaw 10 szt.)

Kod produktu

SUSBX200

Opis

Pamięć USB

Waga netto

0,02kg

Numer
zamówieniowy
85159

Wymiary (w cm)
6x2x1

00090

Pamięć USB do SAXX-200:
Pamięć USB z oprogramowaniem do rejestrowania programów spawania oraz raportów spawania

Kod produktu

SUSBX210

Opis

Pamięć USB

Waga netto

0,02kg

Numer
zamówieniowy
85159

Wymiary (w cm)
6x2x1

00090

Pamięć USB do SAXX-210:
Pamięć USB z oprogramowaniem do rejestrowania programów spawania oraz raportów spawania

