
ORBIWELD 170 
zamknięta głowica do spawania orbitalnego 
 
Głowica ORBIWELD 170 charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, przez to jest odpowiednia do 
przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego, gdzie wymagania są coraz większe przez rosnące 
średnice i grubości ścianek rur. 
 

 

  

 
 

Kanały chłodnicze przechodzą przez całą głowicę 
zapewniając doskonały odpływ ciepła dzięki czemu 
głowica może pracować w trybie ciągłym na wysokim 
natężeniu.  
 
Zamknięta konstrukcja głowicy ORBIWELD 170 i system 
zarządzania gazem, zapewniają doskonały przetop bez 
przebarwień dzięki osłonie gazu obojętnego. 
 
ZALETY: 

• System szybkiej wymiany szczęk zaciskowych, który 
nie wymaga użycia narzędzi 

• Wysoka żywotność dzięki chłodzeniu całego 
korpusu głowicy 

• Wytrzymałe chwytaki wkładek w połączeniu z 
wkładkami mocującymi na każdą średnicę rury 

gwarantują, że spawane elementy są zamocowane 
stabilnie i współosiowo.  

• Wszystkie ważne funkcje spawania mogą być 
przekazywane do źródła za pomocą panelu 
sterowania wbudowanego w wytrzymałą 
aluminiową rękojeść głowicy  

• Wytrzymały korpus i rękojeść zbudowane z 
wysokiej jakości części   

• Bardzo elastyczny przewód spawalniczy (długość: 
7,5m)  
z zabezpieczeniem przed wypięciem 

• Przystępne kosztowo wkładki mocujące 
• Wszechstronne i zorientowane na klienta akcesoria 

dodatkowe   

Stabilne zaciski 
zapewniają bezpieczne 
mocowanie 

Wytrzymała rękojeść 
aluminiowa z 
wbudowanym panelem 
sterowania 



 
Wszechstronne i zorientowane na klienta akcesoria dodatkowe (dostępne opcje): 

      

 

 

 

 

 

 

 

Przedłużenie przewodu 
spawalniczego do max. 

of 20 m (64 stóp) 

Przystępne kosztowo 
wkładki mocujące 

Wkładki zaślepione 
do spawania złączek i 

mikro złączek 

T-kształtne wkładki 
mocujące 

umożliwiają 
mocowanie trójnika 

 i rury   
 

Adaptery elektrody do 
ustawienia osiowości 

elektrody 
 

Praktyczny i mocny 
uchwyt stołowy 

 

 
ZAKRES PRACY ORBIWELD 170 

 

Nr katalogowy 825 000 001 

Średnica zewnętrzna rury,  
min. - max. 

50 - 170 mm 
2" - 6" 

Średnica elektrody 1.6/2.4 mm 
0.063"/0.094" 

Waga głowic z przewodem 
spawalniczym 

18.9 kg 
41.7 funtów 

Długość przewodu spawalniczego 7.5 m 
24.6 stóp 

ZAKRES DOSTAWY 

W zestawie: • 1 zamknięta głowica do spawania orbitalnego  
• 1 skrzynia do przechowywania 
• 1 zestaw narzędzi 
• 1 szczelinomierz 
• 1 instrukcja obsługi i lista części zamiennych 

Zalecane akcesoria 
(możliwe opcje): 

• Wkładki mocujące szerokie i wąskie 
• Wkładki zaślepkowe  
• Wkładki do spawania kolan 
• Wkładki T-kształtne 
• Adaptery elektrody 
• Imadła stołowe 
• Ostrzałka do elektrod ESG 
• ORBmax miernik tlenu resztkowego 
• ORBIPURGE zestaw formujący gaz 
• Przedłużenie przewodu spawalniczego 
• Reduktor 

• WS2 Elektrody wolframowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORBIWELD 170 
 

 
 
Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw dane techniczne nie są podstawą gwarancji i mogą ulec zmianie. 
 
 

  WYMIAR ELEKTRODY 

WYMIARY WYMIAR WKŁADKA MOCUJĄCA 
TYP "S" [2 PARY] 

WKŁADKA MOCUJĄCA 
TYP "W" [2 PARY} 

[mm] [cale] [mm] [cale] [mm] [cale] 

Wymiar "A1" 30.00 1.181 32.00 1.260 50.00 1.969 

Wymiar  "A2" 41.00 1.614 43.00 1.693 61.00 2.402 

Wymiar  "B" 70.00 2.756 72.00 2.835 110.00 4.331 

Wymiar  "C" 345.00 13.583     

Wymiar  "D" 160.00 6.299     

Wymiar  "E" 140.00 5.512     

Wymiar  "F" 365.00 14.370     

Wymiar  "G" 585.00 23.031     

Wymiar  "H" 285.00 11.220     

Wymiar  "I" 50.00 1.969     

Wymiar  "J" 67.00 2.638     

Wymiar  "K" 88.00 3.465     

Wymiar  "L" 332.00 13.071     


