
D HEAD 

420 

GŁOWICA  SPAWALNICZA  DO  ORBITALNEGO  

WIELOWARSTWOWEGO  SPAWANIA RUR  
W PROCESIE GTAW 
  

Głowica D-HEAD firmy Magnatech jest przeznaczona do wyko-

nywania złączy spawanych rura-rura i rura-kształtka. Jest to 
głowica „pełen wypas” – z możliwością odtworzenia wszystkich 
ruchów wprawnego spawacza. Głowica D Head ma zastosowa-

nie tam, gdzie występują ograniczenie luzu poprzecznego i 
wzdłużnego. 

Głowica mocowana jest na rurze na wymiennych pierścieniach 
prowadzących, umożliwiających pracę w zakresie od 1” – do 

14”. 
Głowica D Head zwiększa wydajność dzięki wydłużeniu cyklu 
pracy, zmniejszeniu współczynnika napraw i wykonaniu spa-

wów tej samej jakości. 
 

Budowa odporna na uszkodzenia 
Generuje wysokiej jakości spawy 
Opcja AGC  - specjalne nachylenie palnika do spawania 

pachwinowego 



D HEAD 420 

SPECYFIKACJA 

Zastosowanie wielowarstwowe spawanie orbitalne rur-rura i rura-kształtka metodą GTAW  

Długość kabla  7.6 m (25”) standard. Dostępne przedłużenie kabla.  

Średnice rur  25 - 357 mm ( 1” - 14”)  

Podajnik drutu  
Średnica drutu: 0.8, 0.9, 1.0 mm (0.03”, 0.035”, 0.040”) 
Max. prędkość: 2540 mm/min (100 IPM) 
Wielkość szpuli: 1 kg (2 lbs) std; 0.5 kg (1 lbs) niski profil 

Moduł oscylacji 
Max. amplituda oscylacji: 16 mm (0.6725”) 
Max. prędkość oscylacji: 0 - 1 sek. 
Dopasowanie krzyżowe: ± 6.4 mm (0.25”) 

Regulacja długości łuku  
13mm (0.5”) zakres. Dodatkowe mechaniczne ustawienia pozwalają na spawanie 

grubościennych rur. 

Posuw palnika  max. prędkość obrotowa 250 mm/min  

Palnik chłodzony wodą  200 A w trybie ciągłym  

Zdolność dopasowania palnika  
Regulacja palnika przód/tył:  ± 15o ( ręcznie) 
Regulacja nachylenia palnika: ± 10o (ręcznie) 

Źródło zasilania kompatybilny z Pipemaster 515, Pipemaster 516  

ACONEXIM S.J. 
02-494 Warszawa, ul. Wylot 2 

Biuro Obsługi Klienta 
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Niska 6 

Tel.  22 863 59 34-35 
Fax.  22 863 83 57 

www.aconexim.com 
aconexim@aconexim.pl 

DO RUR  PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 

Odporne na wysokie temperatury komponenty oraz 

chłodzona wodą obudowa pozwalają na spawanie 

materiałów wymagających wstępnego podgrzewania. 

OSCYLACJA PALNIKA 

Indywidualnie programowalne: szerokość, prędkość i zatrzy-

manie na krawędziach. Elektroniczne sterowanie palnikiem za 

pomocą pilota. Prąd pulsacyjny automatycznie zsynchronizo-
wany z  oscylacją palnika. 

REGULACJA  DŁUGOŚCI ŁUKU 

Elektronicznie utrzymuje zaprogramowaną długość łuku. 

KOMPAKTOWY PODAJNIK DRU-

TU MONTOWANY NA GŁOWICY – 

Możliwość użycia różnej grubości 

drutów. 

SZPULA Z DRUTEM WYPEŁNIAJĄCYM 

Standardowa szpula 1kg, lub szpula niskiego profilu do 

specjalnych zastosowań 0,5kg. 

MOCOWANIE GŁOWICY / OBRÓT 

Pierścienie prowadzące* mocują głowicę na rurze. Zębatkowy system napędowy gwarantuje jednostajną prędkość obrotową.  

3- OSIOWA  REGULACJA  USTAWIENIA  KOŃCÓWKI  Z  DRUTEM 

WYPEŁNIAJĄCYM 

Wielowymiarowa regulacja pozwala na precyzyjne wprowadzenie drutu 

do jeziorka. 

PALNIK  CHŁODZONY  WODĄ 

 OSCYLACJA PALNIKA 
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*Pierścienie prowadzące mają rok gwarancji 

Przedstawiciel w Polsce: 


