WM 630 Plus Warsztatowa zgrzewarka doczołowa
Maszyna WM 630 Plus
• Maszyna do produkcji kształtek segmentowych do stosowania rurociągach ciśnieniowych,
w zakresie od d 315 – 630 mm
• Do produkcji kształtek typu „T” i „Y” wymagane akcesoria dodatkowe
Opis maszyny
• Wytrzymała konstrukcja odporna na odkształcenia
• Osobno montowane komponenty hydrauliczne i elektryczne
• Panel sterowania zawiera: zawór do dokładnej regulacji ciśnienia, przycisk wyboru ciśnienia
planowania/zgrzewania, przycisk wyboru jednostronnego lub dwustronnego zgrzewania,
joystick, wyłącznik awaryjny.
• Główne uchwyty mocujące zamontowane na wspornikach, z których każdy może być
przesuwany poprzecznie względem osi rury.
• Każdy z głównych uchwytów może być zmontowany z wkładami redukcyjnymi w zakresie od
d315 do d560mm i każdy obraca się w zakresie od 0 – 22,5°
• Hydrauliczne otwieranie i zamykanie głównych uchwytów mocujących, blokowanie za pomocą
śrub.
• Precyzyjna płyta grzewcza z elektronicznym pomiarem temp. (12000 W)
• Wysokiej jakości powłoka teflonowa (PTFE) płyty grzewczej z długim okresem przydatności
• Hydrauliczne wstawianie elementu grzewczego
• Strug o dużej mocy (1100 W) z zoptymalizowaną geometrią cięcia
• Napęd struga: łańcuchowy
• Hydrauliczne wstawianie struga
• Możliwość strugania jedno lub dwustronnego
d-d
[mm]

Zasilanie

Kod

kg

315 - 630

400V/15600W

790 108 020

1870,00

Maszyna WM 630 CNC
• Maszyna do produkcji kształtek segmentowych do stosowania rurociągach ciśnieniowych,
w zakresie od d 315 – 630 mm
• Do produkcji kształtek typu „T” i „Y” wymagane akcesoria dodatkowe
Opis maszyny
• W pełni zautomatyzowany proces zgrzewania
• Maszyna wyposażona w ekran dotykowy
• Zapewnia najwyższą elastyczność w trakcie procesu obróbki rur
• Transfer danych do PC za pomocą USB
®
• Zarządzanie danymi za pomocą programu SUVI WIN WELD
• Wytrzymała konstrukcja odporna na odkształcenia
• Osobno montowane komponenty hydrauliczne i elektryczne
• Panel sterowania zawiera: zawór do dokładnej regulacji ciśnienia, przycisk wyboru ciśnienia
planowania/zgrzewania, przycisk wyboru jednostronnego lub dwustronnego zgrzewania,
joystick, wyłącznik awaryjny.
• Główne uchwyty mocujące zamontowane na wspornikach, z których każdy może być
przesuwany poprzecznie względem osi rury.
• Każdy z głównych uchwytów może być zmontowany z wkładami redukcyjnymi w zakresie od
d315 do d560mm i każdy obraca się w zakresie od 0 – 22,5°
• Hydrauliczne otwieranie i zamykanie głównych uchwytów mocujących, blokowanie za pomocą
śrub.
• Precyzyjna płyta grzewcza z elektronicznym pomiarem temp. (12000 W)
• Wysokiej jakości powłoka teflonowa (PTFE) płyty grzewczej z długim okresem przydatności
• Hydrauliczne wstawianie elementu grzewczego
• Strug o dużej mocy (1100 W) z zoptymalizowaną geometrią cięcia
• Napęd struga: łańcuchowy
• Hydrauliczne wstawianie struga
• Możliwość strugania jedno lub dwustronnego
d-d
[mm]

Zasilanie

Kod

kg

315 - 630

400V/15600W

790 108 101

2300,00

Akcesoria do WM 630
Uchwyt do produkcji kształtek typu „Y”
• Do produkcji kształtek typu „Y” o kącie 30° i 45° w zakresie od d 315 do d 500 mm
• Trzy-częściowy uchwyt do łatwego montażu na łożu maszyny
• Zintegrowane uchwyty do transportu
• Komplet z wkładkami redukcyjnymi
• W zestawie opakowanie

d-d
[mm]

Kod

kg

315 - 500

790 108 033

770,00

Uchwyt do produkcji kształtek typu „T”
• Do produkcji kształtek typu „T” o kącie 90° w zakresie od d 315 do d 500 mm
• Trzy-częściowy uchwyt do łatwego montażu na łożu maszyny
• Zintegrowane uchwyty do transportu
• Komplet z wkładkami redukcyjnymi
• W zestawie opakowanie

d-d
[mm]

Kod

kg

315 - 500

790 108 032

613,00

Stop
• Uchwyt zabezpieczający zgrzewane elementy przed przesunięciem podczas procesu
zgrzewania

Kod

kg

790 108 026

34,00

Zestaw noży
• 1 zestaw = 4 noże

Kod

kg

790 108 043

0,500

Zestaw wsporników do rur
d-d
[mm]

Kod

kg

315 – 450
315 – 560

790 108 025
790 108 009

6,00
17,00

Uchwyt do tulei kołnierzowych
• Do centrycznego zamocowania tulei kołnierzowej
• Prosty montaż w uchwytach maszyny podstawowej
• W zestawie opakowanie

d-d
[mm]

Kod

kg

315 - 630

790 108 031

235,00

Uchwyt do kształtek
• Do uchwycenia kształtek d 500mm oraz do montażu wkładek redukcyjnych do średnic od d
315mm do d 450 mm, uchwyt wyposażony w prowadnicę dla rury wraz z blokadą przesuwu
• L = lewy
• P = prawy

d-d
[mm]

Typ

Kod

Kg

500
500
630
630

L
R
L
R

790 108 011
790 108 012
790 108 017
790 108 018

141,00
141,00
163,00
163,00

Wkładki redukcyjne, szerokie
• Jeden numer kodowy odpowiada jednej wkładce redukcyjnej
Do montażu wkładek redukcyjnych d 315, d355, d400, d450 niezbędna jest wkładka
redukcyjna d 500 mm o kodzie 790 117 012

d-d
[mm]

Kod

kg

315
355
400
450
500
560

790 116 012
790 116 013
790 116 014
790 116 015
790 117 012
790 117 013

3,60
3,70
3,40
3,50
4,60
4,30

Wkładki redukcyjne, wąskie
• Jeden numer kodowy odpowiada jednej wkładce redukcyjnej
Do montażu wkładek redukcyjnych d 315, d355, d400, d450 niezbędna jest wkładka redukcyjna
d 500 mm o kodzie 790 117 012

d-d
[mm]

Kod

kg

315
355
400
450

790 116 020
790 116 021
790 116 022
790 116 023

3,50
3,20
2,50
2,50

