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Wstęp
Ciągłe zwiększanie wydajności oraz potrzeba uzyskania powtarzalności produkowanych wyrobów wymusza 

zastosowanie automatyzacji procesów produkcyjnych. Technologia spawania w ostatnich latach przeszła rewolucję 
w zastosowaniu materiałów oraz sposobów łączenia metali. Obecnie, aby stać się konkurencyjnym na rynku, produkować 
szybciej i lepiej trzeba korzystać z nowoczesnych urządzeń. Oferowane przez naszą firmę zautomatyzowane urządzenia 
renomowanych światowych producentów powinny spełnić oczekiwania każdego, kto chce zainwestować w nowoczesność.
Nasza bogata oferta obejmuje :

Automaty spawalnicze
Urządzenia pozwalające zautomatyzować procesy spawania wykorzystujące technologię spawania w osłonie gazów oraz 
pod topnikiem. Zasada działania oparta na zespołach przesuwnych przemieszczających głowicę spawalniczą po założonej 
trajektorii. Wyszczególnić można następujące grupy urządzeń:
●  wózki i traktory spawalnicze, poruszające się najczęściej po elemencie spawanym, wymuszającym kształt układanej 

spoiny,
●  słupowysięgniki ułatwiające prace spawalnicze przy poszyciu zbiorników,
●  przejezdne urządzenia typu bramowego, szczególnie nadające się do spawania profili.

Zrobotyzowane gniazda produkcyjne oraz linie technologiczne 
Zestawy zrobotyzowane kompletowane pod potrzeby klienta z wykorzystaniem urządzeń automatyki – robotów, 
manipulatorów, itp. Aplikacje zrobotyzowane znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz w szeregu procesów 
produkcyjnych jako narzędzia podstawowe lub pomocnicze.
Główne obszary zastosowań:
●  spawalnictwo – z wykorzystaniem technologii spawania MIG/MAG, TIG, plazmą i laserem, jak również zgrzewanie 

punktowe, cięcie plazmowe i laserowe,
●  szlifierstwo – wykorzystując narzędzia szlifierskie, ramię robota pozwala bardzo dokładnie i w powtarzalny sposób 

szlifować powierzchnie trudno dostępne,
●  paletyzacja – specjalne rozwiązania robotów o udźwigu powyżej 100 kg są wykorzystywane na liniach produkcyjnych do 

pakowania wyrobów i ich paletyzacji,
●  obróbka skrawaniem – wykorzystanie robota do wymiany narzędzi w obrabiarce lub do podawania i odbierania 

obrabianych detali,
●  umieszczanie etykiet oraz oznaczanie towaru.

Manipulatory spawalnicze
Urządzenia ułatwiające dostęp do trudno dostępnych miejsc, przyspieszają proces spawania, mają zastosowanie przy 
współpracy ze stanowiskami zautomatyzowanymi wyposażonymi w słupowysięgniki oraz roboty przemysłowe, jak również 
ułatwiają spawanie przy obsłudze ręcznej.
Wyszczególnić można następujące grupy urządzeń:
●  pozycjonery (stoły obrotowe) – służą do obracania detalu w celu uzyskania dogodnego położenia przy spawaniu,
●  manipulatory jedno- i wieloosiowe – mające zastosowanie przy rozbudowanych stanowiskach spawalniczych,
●  obrotniki rolkowe – służące do obracania zbiorników, rur itp. w trakcie spawania.

Spawalnicze źródła prądu
Konstruowane z przeznaczeniem do zastosowań w automatyce. Charakteryzują się modułową budową i możliwością 
sterowania w sposób cyfrowy z głównego układu sterującego. Poprzez zastosowanie różnorodnych typów palników, TIG, 
MIG/MAG znajdują zastosowanie w wielu technologiach spawania. Wyposażone są standardowo w oprogramowanie 
pozwalające na rejestrację parametrów spawania.

Urządzenia wspomagające
Urządzenia dodatkowe ułatwiające spawanie, do których zaliczyć można:
● systemy śledzenia spoiny,
● elementy zaciskowe,
● suporty ustawiające,
● statywy.

RYWAL-RHC ściśle współpracuje z firmą INTEGRATOR-RHC w zakresie projektowania i wykonywania systemów do auto-
matyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z potrzebami Klienta.
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■ YASKAWA to jeden z największych producentów falowników, w tym falowników średnionapięciowych, serwonapędów, kontrolerów ruchu i oczywiście 
robotów, w tym robotów przemysłowych, znanych na rynku pod nazwą MOTOMAN. Założona w 1915 roku, YASKAWA pozostaje pionierem w produktach 
z branży techniki napędowej i robotyki, dzięki którym firmy mogą zwiększać wydajność, utrzymywać powtarzalną jakość, chronić pracownika i produkt. 
Produkty i rozwiązania firmy YASKAWA napędzają aplikacje w wielu branżach takich jak: górnictwo, przemysł metalowy, przemysł maszynowy, przemysł 
samochodowy, przemysł spożywczy, drzewny, tekstylny, półprzewodnikowy i wiele innych.
YASKAWA MOTOMAN to dział robotyki firmy YASKAWA - pomaga swoim klientom, aby mogli osiągnąć wyraźną przewagę konkurencyjną w swojej branży 
dzięki stosowaniu zaawansowanych rozwiązań MOTOMAN.

YASKAWA MOTOMAN oferuje roboty do niemalże każdej aplikacji: 
●  Spawanie łukowe, 
● Montaż, 
● Cięcie,  
● Dozowanie, 
● Obsługa maszyn, 
● Przenoszenie, 
● Obróbka ścierna, 
● Pakowanie, 
● Lakierowanie, 
● Paletyzacja, 
● Pobieranie i odkładanie, 
● Obsługa pras krawędziowych, 
● Zgrzewanie punktowe.

YASKAWA w liczbach:
● Rok założenia 1915,
● Ponad 13 600 pracowników na całym świecie,
● Liczba zainstalowanych produktów na świecie: ponad 16 milionów falowników, 9 milionów serwonapędów, 230 tysięcy robotów przemysłowych,
● Produkcja na poziomie 1,8 miliona falowników rocznie,
● Produkcja na poziomie 800 tysięcy serwonapędów rocznie,
● Produkcja na poziomie 20 tysięcy robotów rocznie,
● Ponad 60 oddziałów na całym świecie,
● Ponad 1 000 pracowników w Europie w ponad 30 oddziałach handlowych i 5 fabrykach,
● Europejski dział badań i rozwoju zapewnia tworzenie najbardziej odpowiednich produktów dla rynku europejskiego.

1. ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
1.1. Roboty przemysłowe

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

RYWAL-RHC oferuje usługi w zakresie montażu, przeglądu, napraw i remontów robotów przemysłowych.
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1. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych

■ Roboty YASKAWA MOTOMAN są sterowane z najnowszego kontrolera serii DX-100. Dzięki opatentowanej metodzie kontroli wielu robotów jednocze-
śnie, nowa generacja kontrolerów - DX100 - z łatwością steruje pracą 8 robotów wraz z dodatkowymi osiami (w sumie 72 osie ruchu) obsługując w tym 
samym czasie wejścia (do 2048) / wyjścia (do 2048) zarówno w postaci cyfrowej, jak i analogowej oraz karty komunikacyjne (do ponad 15 dostępnych na 
rynku sieci przemysłowych, między innymi: Profibus, Devicenet, ProfiNet, EtherNetIP, CANOPEN czy ASI).
Funkcje oszczędzania energii, szybkie przetwarzanie instrukcji, zaawansowane metody sterowania ramionami robota w celu uzyskania płynnej interpo-
lacji ruchu, zaawansowana kontrola wibracji ramienia robota, wbudowany system wykrywania kolizji, wbudowane funkcje kontroli stref pracy robota, 
szybkie wejścia/wyjścia, wykorzystanie najnowszych serwonapędów YASKAWA – serii Sigma V w celu optymalizacji przyspieszeń i redukcji czasu cyklu 
ruchu robota – to wszystko czyni kontroler DX100 wyjątkowym na tle konkurencji.

Solidne wtyczki do podłączenia przewodów do ramienia robota oraz programatora ręcznego wyprowadzone na obudowie szafy kontrolera DX100 przy-
spieszają proces instalacji „optymalizując” jednocześnie przestrzeń wokół samego kontrolera. Funkcje oszczędzania energii polegające na wyłączaniu 
zasilania serwonapędów podczas stanów bezczynności prowadzi do oszczędności energii do 25%.

DX100 wykorzystuje jeden z najbardziej niezawodnych systemów czasu rzeczywistego – system VxWorks® stosowany do kontroli satelitów czy lądowni-
ków marsjańskich.
Programator ręczny kontrolerów DX100 został zbudowany w oparciu o komputer przemysłowy z systemem Windows® CE. Lekka konstrukcja, kolo-
rowy ekran dotykowy, obsługa trybu wielowątkowego oraz intuicyjny system nawigacji znacznie ułatwiają i skracają proces programowania robotów 
MOTOMAN. Dodatkowo złącza na karty compact flash oraz USB ułatwiają proces archiwizacji i wymiany danych. Wszystkie niezbędne przyciski, łącznie z 
przyciskiem awaryjnym oraz przyciskami start i stop do uruchamiania programów są umieszczone bezpośrednio na programatorze ręcznym, dzięki cze-
mu szafa sterownicza może być zamontowana w dowolnym miejscu.
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■ Główne zalety kontrolera DX-100 robotów YASKAWA MOTOMAN:
● Opatentowana metoda kontroli ruchu (do 8 robotów / 72 osi ruchu),
● Wyprowadzenia na przewody na szafie kontrolera,
● Wbudowany system wykrywania kolizji oraz funkcje kontroli stref pracy robota chronią ramie robota przed uszkodzeniami,
● Stabilny i niezawodny system operacyjny oraz bardzo szybkie czasy przetwarzania instrukcji,
● Funkcje oszczędzania energii (do 25%).

Programator ręczny MOTOMAN DX100 – ergonomiczny, czytelny, lekki

Wybór trybu pracy
Przyciski Start / Stop 

Gniazdo do podłączenia pamięci 
USB (zapis i odczyt programów, 
zmiennych, ustawień, parame-
trów), (z tyłu)

Przyciski funkcyjne – swobodnie 
programowalne w zależności od 
aplikacji

Wyświetlacz kolorowy LCD 5,7“
Wyświetlacz dotykowy

Swobodnie programowalny 
interfejs

Przyciski 
nawigacyjne

Trzypozycyjny przycisk
bezpieczeństwa (czuwak),  

(z tyłu) 

Grupa RYWAL-RHC ma świadomość potrzeby stosowania nowoczesnych rozwiązań współpracując z firmą YASKAWA. Autoryzowany serwis robotów 
MOTOMAN realizowany przez INTEGRATOR-RHC to jeden z najlepiej przygotowanych i o największym zasięgu działania dział serwisu w branży robotyki, 
z ponad 10 letnim doświadczeniem w obsłudze i serwisowaniu robotów MOTOMAN, posiadający wykwalifikowanych inżynierów w pięciu lokalizacjach 
w Polsce: Wrocław, Ruda Śląska, Warszawa, Poznań, Toruń.

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

Wyłącznik bezpieczeństwa

Gniazdo na karty pamięci 
Compact Flash (zapis i odczyt pro-
gramów, zmiennych, ustawień, 
parametrów)
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1. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych

Przykładowe aplikacje zrobotyzowane:

Zrobotyzowana kabina spawalnicza compact ze stołem indeksacyjnym 2 pozycyjnym
Stanowisko zbudowane jest jako kompletny samonośny zestaw składający się z:
●  Konstrukcji ścian i podłogi.
●  Robota siedmioosiowego VA1400 o promieniu pracy 1436 mm z zabudowa-

nym palnikiem w ramieniu.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●  Stołu indeksacyjnego.
●  Wyposażenia spawalniczego SKS lub LORCH Speed Pulse.
●  Automatycznej czyszczarki dyszy Thielmann GRB 2000D.

Uruchomienie stanowiska ogranicza się do postawienia w wyznaczonym miej-
scu pracy, podłączeniu zasilania oraz sprężonego powietrza. Nie wymaga dodat-
kowych prac instalacyjnych.

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z pozycjonerem obrotu detalu w osi poziomej
Stanowisko zbudowane jest jako zestaw składający się z:
●  Konstrukcji ścian.
●  Robota sześcioosiowego MA1900 o promieniu pracy 1903 mm z zabudowa-

nym palnikiem w ramieniu.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●  2 pozycjonery o udźwigu 2000 kg i synchronicznym obrotem detalu spawane-

go w osi poziomej.
●  Wyposażenia spawalniczego SKS lub LORCH Speed Pulse.
●  Automatycznej czyszczarki dyszy Thielmann GRB 2000D.
●  Torowiska robota.

Przeznaczenie:
Duże, ciężkie detale, wymagające obrotu w trakcie spawania. Stosunkowo łatwy 
dostęp do układanych spoin, nieograniczone prądy spawania. Możliwość spa-
wania jednocześnie kilku detali.

Zalety:
●  Praktycznie brak ograniczeń gabarytów i wagi spawanych detali.
●  Jednoczesny załadunek przez operatora i praca robota.
●  Nie przenosi drgań w trakcie załadunku detalu w obszar pracy robota.

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

Przeznaczenie:
Niewielkie, lekkie detale, łatwy dostęp do układanych spo-
in, brak potrzeby obracania detalem w trakcie spawania, 
niewielkie prądy spawania. Możliwość spawania jednocze-
śnie kilku detali. 

Zalety:
●  Kompaktowa budowa.
●  Jednoczesny załadunek przez operatora i praca robota.
●  Niski koszt inwestycji. 
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Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z pozycjonerem RM 2
Stanowisko zbudowane jest jako zestaw składający się z:
●  Konstrukcji ścian. 
●  Robota sześcioosiowego MA1900 o promieniu pracy 1903 mm z zabudo-

wanym palnikiem w ramieniu.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●   Pozycjoner RM 2 z poziomą osią wymiany oprzyrządowania i synchronicz-

nym obrotem detalu spawanego w osi poziomej.
●  Wyposażenia spawalniczego SKS lub LORCH Speed Pulse.
●  Automatycznej czyszczarki dyszy Thielmann GRB 2000D.
●  Opcjonalnie dodatkowe torowisko robota lub drugi robot.

Przeznaczenie:
Detale lekkie a jednocześnie długie, wymagające obrotu w trakcie spawania. 
Stosunkowo łatwy dostęp do układanych spoin. Niewielkie prądy spawania. 
Możliwość spawania jednocześnie kilku detali.

Zalety:
●  Niewielki obszar zajmowany przez stanowisko.
●  Jednoczesny załadunek przez operatora i praca robota.
●  Niski koszt inwestycji.

Stanowisko zbudowane jest jako zestaw składający się z:
●  Konstrukcji ścian.
●  2 robotów sześcioosiowych MA1900 o promieniu pracy 1903 mm z zabu-

dowanym palnikiem w ramieniu.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●  Pozycjonera RWV 2 z pionową osią wymiany oprzyrządowania i synchro-

nicznym obrotem detalu spawanego w osi poziomej, roboty postawione 
na pozycjonerze.

●  Wyposażenia spawalniczego SKS lub LORCH Speed pulse.
●  Automatycznej czyszczarki dyszy Thielmann GRB 2000D.

Przeznaczenie:
Detale ciężkie o dużych gabarytach, wymagające obrotu w trakcie spawania. 
Stosunkowo łatwy dostęp do układanych spoin. Nieograniczone prądy spa-
wania. Możliwość spawania jednocześnie kilku detali. Spawanie z wykorzy-
staniem większej liczby robotów. 

Zalety:
●  Kompaktowa budowa.
●  Niewielki obszar zajmowany przez stanowisko.
●  Jednoczesny załadunek przez operatora i praca robota.
●  Stanowisko odporne na drgania występujące przy załadunku.

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z pozycjonerem RWV 2
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1. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych

Zrobotyzowana linia obsługi pras hydraulicznych
Linia zbudowana jest jako zestaw składający się z:
●  Robotów sześcioosiowych ES 165, o udźwigu 165 kg wyposażonych w 

chwytaki przenoszenia blach pomiędzy prasami.
● Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
● Systemu załadunku linii.
● Pras hydraulicznych.
● Myjki detali.
● Systemu rozładunku detali.

Zrobotyzowane gniazdo klejenia i spawania paneli ściennych
Gniazdo zbudowane jest jako zestaw składający się z:
●  Robota sześcioosiowego ES 165 o udźwigu 165 kg wyposażonego w chwy-

taki przenoszenia blach.
●  Robota spawalniczego MA1900.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●  Systemu załadunku linii.
●  Systemu klejenia.
●  Stołu mocowania detali w trakcie spawania.
●  System rozładunku detali.

Przeznaczenie:
Stanowisko przeznaczone do współpracy z istniejącymi obrabiarkami do ob-
róbki blach. Pozwala na wprowadzenie dodatkowych operacji w linii, takich 
jak spawanie i klejenie. Wychodzące wyroby są gotowe do lakierowania.

Zalety:
●  Zwiększenie wydajności obrabiarek.
●  Możliwość tworzenia nieograniczonych linii technologicznych.
●  Ograniczenie ingerencji operatora.

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

Przeznaczenie:
Roboty o większym udźwigu zastosowane do załadunku maszyn oraz 
przenoszenia detali pomiędzy maszynami. Podobna aplikacja umożli-
wia współpracę z innymi obrabiarkami np. CNC. Do przenoszenia de-
tali wykorzystuje się chwytaki pneumatyczne, elektryczne oraz przy-
ssawki pneumatyczne. 

Zalety:
●  Zwiększenie wydajności obrabiarek.
●  Możliwość tworzenia nieograniczonch linii technologicznych.
●  Ograniczenie ingerencji operatora.
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1. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych © RYWAL-RHC - Wszelkie prawa zastrzeżoneII-10

Zrobotyzowane stanowisko wycinania tworzyw z wykorzystaniem oprogramowania offline 3D 
Stanowisko zbudowane  jako zestaw składający się z:
● Robota sześcioosiowego HP50  o udźwigu 165 kg wyposażonego we wrzeciono frezujące.
● Pozycjonera 1 osiowego obrotu detalu.
● Sterowania NX 100 - menu w języku polskim.
● Oprzyrządowania mocowania detalu (kabina Pick up).
● Oprogramowania off line,  wykorzystujące modele 3D do programowania pracy robota.

Przeznaczenie:
Zastosowane programowania offline z wykorzystaniem rysunków 3D w celu ułatwienia pro-
gramowania robota w aplikacji obróbki skrawaniem dla skomplikowanych kształtów detali, 
np. form i szablonów.

Zalety:
●  Skrócenie czasu programowania i wdrożenia oprogramowania.
●  Ograniczenie żmudnego programowania online.
●  100% powtarzalna jakość wykonania wyrobów gotowych.

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

Zrobotyzowane stanowisko cięcia i fazowania 
z wykorzystaniem plazmy lub palnika gazowego 

Stanowisko zbudowane jest jako zestaw składający się z:
●  Robota sześcioosiowego HP 20 o udźwigu 20 kg wyposażonego w palnik do 

cięcia.
●  Stołu do cięcia, opcjonalnie dodatkowego pozycjonera.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●  Oprzyrządowania mocowania detalu.

Przeznaczenie:
Aplikacja mająca zastosowanie do cięcia detali przestrzennych np. profili stalo-
wych oraz fazowania blach.

Zalety:
●  100% powtarzalności wykonywanego ciecia.
●  Przyśpieszenie cięcia i tym samym zwiększenie wydajności.
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1. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z zastosowaniem portalu

Oprzyrządowanie spawalnicze do aplikacji zrobotyzowanych
■ Oprzyrządowanie w wersji ręcznej lub automatycznej, opcjonalnie z możliwością kontroli prawidłowego mocowania detali.
Do budowy zastosowane systemy mocowania DESTACO oraz pneumatyka najlepszych światowych producentów.

1 X1/2 X1/3 X

Logo Freiraum für Displayanwendungen:
Mindestabstand = 1/2 X

Stanowisko zbudowane jest jako zestaw składający się z:
●  Konstrukcji ścian zabudowy.
●  Robota sześcioosiowego MA1900 o promieniu pracy 1903 mm z zabudowa-

nym palnikiem w ramieniu.
●  Sterowania DX 100 - menu w języku polskim.
●  Portalu do podwieszenia robota z możliwością jego przemieszczania w osi.
●  2 pozycjonerów o udźwigu 2000 kg i synchronicznym obrotem detalu spawa-

nego w osi poziomej. 
●  Wyposażenia spawalniczego SKS lub LORCH Speed Pulse.
●  Automatycznej czyszczarki dyszy Thielmann GRB 2000D.

Przeznaczenie:
Detale ciężkie o dużych gabarytach, wymagające obrotu w trakcie spawania. 
Stosunkowo łatwy dostęp do układanych spoin. Nieograniczone prądy spawa-
nia. Możliwość spawania jednocześnie kilku detali. Spawanie z wykorzystaniem 
większej liczby robotów. 

Zalety:
●  Uniwersalna konstrukcja do spawania detali wielkogabarytowych.
●  Jednoczesny załadunek przez operatora i praca robota.
●  Stanowisko odporne na drgania występujące przy załadunku.
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1.2. Osprzęt spawalniczy do robotów

System modułowy SKS do aplikacji spawalniczych MIG/MAG (GMAW) 

Power Joint™
Aplikacja:
MIG/MAG (GMAW)
Zestaw spawalniczy do zabudowy w ramieniu robota.

Power Clutch™
Aplikacja:
MIG/MAG (GMAW)
Zestaw spawalniczy dla robotów uniwersalnych z przewodem mocowanym na ramieniu robota.

Frontpull™
Aplikacja microMIG™ i microMIG-cc™
Zestaw spawalniczy zapewniający znakomitą penetrację przy obniżonych parametrach temperaturowych i zniko-
mych odpryskach.

Dual Wire 2.0™
Aplikacja:
MIG/MAG (GMAW)
Zestaw spawalniczy zapewniający dużą prędkość spawania oraz szybki wybór rodzaju drutu.

Semi Automatic™
Aplikacja:
MIG/MAG (GMAW)
Zestaw do spawania ręcznego z precyzją.

Palniki oraz materiały eksploatacyjne
■ Z innowacyjnym systemem blokady złącza bagnetowego, palniki SKS mogą być 
szybko wymieniane. To rozwiązanie jest również bardzo precyzyjne, dokładność TCP 
wynosi ± 0,2 mm. Dostępne palniki o różnych kształtach i długościach. Materiały eks-
ploatacyjne SKS dostępne do różnorodnych aplikacji spawalniczych.

Zestaw spawalniczy SKS

System modułowy przeznaczony do aplikacji MIG/MAG 
(GMAW).
(1)  LSQ Źródło prądu 
(2)  Kontroler procesu spawania z darmowym oprogramo-

waniem na PC, 
(3) Interface UNI5 lub Fieldbus FB5
(4)  Podajnik drutu PF5 
(5)  Przewód masowy 
(6)  Okablowanie palnika
(7)  Przewody sterownicze Plug & Play SPW 
(8) System uchwytu 
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Komponenty zestawu spawalniczego SKS – uniwersalne i modułowe

DCT Źródło prądu LSQ 3 i LSQ 5
■ LSQ 3 i 5 zapewnia optymalny łuk elektryczny. Unikalne dostosowanie do różnych proce-
sów spawania.

Direct Control Technology (DCT) umożliwia 10-cio krotnie szybszą regulację prędkości, w 
porównaniu do konwencjonalnej technologii inwertorowej. Doprowadza to do doskona-
łej kontroli działania oraz krótszego czasu reakcji. Charakterystyka spawania jest istotnie 
poprawiona.

LSQ 3: 340 A – w cyklu 60% /40°C
LSQ 5: 420 A - w cyklu 60% /40°C

Kontrolery procesu spawania Q4 | Q6pw | Q80 | Q84r/s
■ Kontroler procesu spawania SKS kalkuluje optymalne parametry dla każdego procesu spa-
wania. Należy tylko wprowadzić podstawowe dane takie jak: materiał, typ drutu, prędkość 
podawania drutu oraz typ gazu.
● Q4 został zaprojektowany do integracji ze źródłem prądu w celu optymalizacji kosztów. 
●  Q6pw jest solidnym rozwiązaniem w aplikacjach, gdzie nie jest wymagana archiwizacja 

procesów.
●  Q80 jest przeznaczony do standartowych aplikacji MIG/MAG z możliwościa monitoringu i 

archiwizacji parametrów spawania. Wyposażony w dotykowy ekran LCD.
● Q84r i Q84s jest to kontroler z dotykowym panelem oraz wizualizacją procesu spawania. 
 Umożliwia kontrolę max. 4 urządzeń spawalniczych. Q84r: ekran 10”, Q84s ekran 7”.

Podajnik PF5
■ Niewielkie gabaryty oraz mała masa zdecydowanie usprawniają wydajność w porówna-
niu z konwencjonalnymi podajnikami. Nowoczesny silnik, przekładnia oraz technika kontroli, 
umożliwia doskonałe działanie w połączeniu z dużą precyzją.

Płyta interface
■ UNI5: Integracja z dowolnym robotem przemysłowym przy zastosowaniu jednego modułu.

Protokół komunikacji FB5: Doskonała integracja komponentów SKS za pomocą jednego 
protokołu.

Kable oraz akcesoria
■ Kable palnika SKS są bardzo elastyczne i nie wymagają dodatkowe-
go chłodzenia. Kabel SPW-Bus ustanawia jeden standardowy kabel w 
systemie. Wstępnie skonfigurowane zestawy montażowe i uchwyty są 
dostępne do wszystkich powszechnie dostępnych robotów przemy-
słowych, ułatwiając szybki i bezpieczny montaż komponentów SKS.
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System uchwytów ROBO STANDARD
Specyfikacja techniczna

ROBO 241D ROBO 455D ROBO 650
Chłodzenie cieczą cieczą cieczą
Obciążalność 100% cyklu pracy 320 A CO₂ 450 A CO₂ 650 A CO₂
Szyjka palnika/pakiet przewodów 0° / 3 m 22° / 3 m 45° / 3 m 0° / 3 m 22° / 3 m 45° / 3 m 0° / 3 m 22° / 3 m 45° / 3 m
Nr katalogowy producenta 945.0087 945.0088 945.0089 943.0247 943.0248 943.0249 944.0083 944.0084 944.0085

Inne długości uchwytów na zamówienie.

Specyfikacja techniczna

ABIROB A 360 ABIROB A 500
Chłodzenie powietrzem powietrzem
Obciążalność 100% cyklu pracy 360 A CO₂ 500 A CO₂
Szyjka palnika/pakiet przewodów 0° 22° 35° 45° 0° 22° 35° 45°
Nr katalogowy producenta 980.1023 980.1024 980.1025 980.1026 980.1012 980.1013 980.1014 980.1015

Pakiet przewodów ECO L=1,45 m 980.1069

System uchwytów ABIROB® A ECO

Specyfikacja techniczna

ABIROB W 300 ABIROB W 500
Chłodzenie cieczą cieczą
Obciążalność 300A mix M21 500A mix M21
Palnik 22° 45° 0° 22° 35° 45°
Nr katalogowy producenta 782.0014 782.0015 782.0002.1 782.0003.1 782.0004.1 782.0005.1

Pakiet przewodów ECO L=1,45 m 782.1019.1

System uchwytów ABIROB® W

Inne długości uchwytów na zamówienie.

Inne długości uchwytów na zamówienie.

System uchwytów ROBO WH
Specyfikacja techniczna

ROBO WH 242D ROBOWH W 500 ROBO WH 652D TS
Chłodzenie cieczą cieczą cieczą
Obciążalność 280A mix M21 500A mix M21 500A mix M21
Palnik 0° 22° 45° 0° 22° 45° 0° 22° 45°
Nr katalogowy producenta 962.1314 962.1315 962.1316 962.1550 962.1549 962.1532 962.1353 962.1365 962.1366

Pakiet przewodów ECO L=1,45 m 965.2004
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Złącze antykolizyjne CAT 2

Specyfikacja techniczna

Typ złącza Typ Siła załącznika w 
osi X, Y

Siła załącznika 
w osi Z

Nr katalogowy 
producenta

CAT2 (S) kpl. 1 S 46 N 475 780.2131
CAT2 (M) kpl. 1 M 80 N 535 780.2100
CAT2 (L) kpl. 1 L 85 N 925 780.2121
CAT2 (LL) kpl. 1 LL 130 N 1325 780.2118

CAT2 (XL) kpl. 1 XL 150 N 1540 780.2132

1) W skład kompletu wchodzi przewód spiralny (nr kat. prod. 780.0201) i uchwyt mocujący 
(nr kat. prod. 780.0202)

Stacja odcinania drutu DAV

Opis Nr katalogowy producenta

Stacja odcinania drutu DAV kpl. 839.0020
Wymienne ostrze ruchome 839.0024
Wymienne ostrze stałe 839.0026
Zestaw przyłączeniowy zawierający zawór sterujący 5/2, 
złączki, wąż pneumatyczny (1 m) i tłumik 839.0035

Stacja czyszczenia uchwytów BRS

Opis Nr katalogowy 
producenta

Stacja czyszcząca BRS CC kpl. zawierająca stację odcinania drutu DAV, stację 
spryskującą dyszę płynem przeciwodpryskowym TMS-VI, stojak 831.0490

Stacja czyszcząca BRS CC kpl. bez DAV zawierająca stację spryskującą dyszę 
płynem przeciwodpryskowym TMS-VI, stojak 831.0550

Stacja czyszcząca BRS LC bez dodatkowych przyrządów i stojaka 831.0300
Stacja czyszcząca BRS CCi kpl. (spryskiwanie dyszy płynem przeciwodpry-
skowym centralnie przez oś frezu) zawierająca stację odcinania drutu DAV, 
stojak

831.0670

Stacja czyszcząca BRS LCi kpl. (spryskiwanie dyszy płynem przeciwodprysko-
wym centralnie przez oś frezu) zawierająca stojak 831.0690

Rynna i osłona frezu dla stacji xCi 831.0689

Opis Nr 
katalogowy

Nr 
katalogowy 
producenta

EWR BASIC kpl. (cęgi pomiarowe 300 A, zasilacz) 67 51 410021 514.1002.1
EWR BASIC kpl. (cęgi pomiarowe 500 A, zasilacz) 67 51 410191 514.1019.1
EWR BASIC kpl. (cęgi pomiarowe 300 A, zasilacz) z blokadą ustawień 67 51 410241 514.1024.1
EWR PRO (cęgi pomiarowe 300 A, zasilacz) 67 51 410031 514.1003.1
EWR PRO (cęgi pomiarowe 500 A, zasilacz) 67 51 410201 514.1020.1
EWR PRO (cęgi pomiarowe 300 A, zasilacz) z blokadą ustawień 67 51 410251 514.1025.1
Cęgi pomiarowe 150 A 3 m 67 51 410051 514.1005.1
Cęgi pomiarowe 300 A 3 m 67 51 410061 514.1006.1
Cęgi pomiarowe 500 A 3 m 67 51 410071 514.1007.1
Zasilacz z blokada ustawień 67 51 410141 514.1014.1

EWR – elektroniczny regulator gazu osłonowego
■ EWR jest elektronicznym urządzeniem pozwalającym na znaczne obniżenie zużycia gazu 
osłonowego podczas spawania. Urządzenie wykorzystuje cztery opatentowane metody 
regulacji wypływu gazu w oparciu o pomiar prądu spawania.
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■ Palniki spawalnicze Tregaskiss do zastosowań zrobotyzowanych.
● Tough Gun - przewody prowadzone na zewnątrz ramienia robota;
● Tough Gun ThruArm zabudowane w ramieniu robota;
● Kompletne zestawy do robotów Motoman, Fanuc, OTC, ABB i inne;
●  Maksymalny prąd spawania dla uchwytów chłodzonych gazem 500 A  

w osłonie CO2 i 350 A w osłonie mieszanki argonowej.

Palniki spawalnicze Tregaskiss:

■ Osprzęt spawalniczy MIG / MAG firmy LORCH w zastosowaniach zrobo-
tyzowanych obejmuje urządzenia spawalnicze typu:
●  Saprom S3
 Prąd spawania 320 A / 40%.
●  Saprom S5
 Prąd spawania 400 A / 50%.
●  Saprom S8
 Prąd spawania 500 A / 60%.
●  Podajnik RoboFeeder 05 wyposażony w Euro-złącze palnika.
●  Interface cyfrowy do współpracy z dowolnym robotem przemysłowym.

Osprzęt spawalniczy LORCH
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1. Robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych

1.3. Automatyzacja procesów produkcyjnych

Urządzenia do montażu firmy Deprag obejmujące:

● wkrętaki pneumatyczne oraz elektryczne,
● podajniki wibracyjne,
● kompletne systemy montażu.

Podzespoły do budowy obrabiarek zadaniowych firmy Suhner-Automation Expert

● pinolowe moduły wiercące,
● zespoły posuwowe,
● moduły gwintujące,
● głowice wiercące i gwintujące wielowrzecionowe.
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2. AUTOMATYZACJA I MECHANIZACJA PROCESÓW SPAWALNICZYCH
■ Wyposażenie techniczne do mechanizacji i automatyzacji procesu spawania to przykład pokazujący jak 
często, przy stosunkowo niskich nakładach, można w znaczący sposób wpłynąć na wzrost jakości wyro-
bu, wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów. Dotychczasowe doświadczenia naszych licznych Klientów 
potwierdzają słuszność dokonanych inwestycji. Najczęstszym zastosowaniem sprzętu jest układanie spo-
in wzdłużnych - prostoliniowych (belki konstrukcyjne, usztywnienia, łączenie blach płaskich) oraz obwo-
dowych (rury, zbiorniki mało i wielko gabarytowe, silosy) Wśród naszych dostawców są tak uznane firmy 
jak ESAB, Lincoln Electric, Air Luiquide, Automa 2000, MG Welding, Zalco. Współpracujemy również z ze-
społami inżynieryjno-konstrukcyjnymi realizując indywidualne zapotrzebowanie odbiorców na stanowiska 
specjalistyczne.
Podstawowymi grupami oferowanych urządzeń są:
● wózki i traktory spawalnicze (MIG/MAG, łuk kryty),
● pozycjonery i obrotniki rolkowe,
● obrotnice spawalnicze (wrzecionowe),
● słupowysięgniki spawalnicze,
● głowice spawalnicze TIG/MIG/MAG/łuk kryty/plazma,
● spawalnicze źródła prądu,
● stanowiska specjalistyczne,
● oprzyrządowanie i części.

2.1. Automaty spawalnicze

Wózki spawalnicze MIG/MAG

MIGGYTRAC 1001
■ Lekki, samojezdny traktorek spawalniczy, umożliwiający mechanizację spawania metodą 
MIG/MAG. Urządzenie przeznaczone jest głównie do spawania złączy pachwinowych i może 
współpracować z dowolnym półautomatem spawalniczym. Cztery koła napędowe w połącze-
niu z silnym, umieszczonym w podwoziu magnesem, zapewniają równy i stabilny posuw, na-
wet po nachylonej powierzchni. Panel sterowniczy umożliwia regulację prędkości posuwu, 
wznawianie i przerywanie procesu spawania, włączanie i wyłączanie magnesu, a także regula-
cję parametrów spawania. Urządzenie jest także wyposażone w wyłączniki końcowe.

MIGGYTRAC 2000
■ Lekki, samojezdny traktorek spawalniczy, umożliwiający mechanizację spawania metodą 
MIG/MAG. Urządzenie przeznaczone jest głównie do spawania złączy pachwinowych i może 
współpracować z dowolnym półautomatem spawalniczym wyposażonym w typowy uchwyt. 
Wbudowany magnes trwały może być załączony specjalną dźwignią, dzięki czemu traktorek 
utrzymywany jest we właściwej pozycji podczas pracy. Cztery koła napędowe zapewniają rów-
ny i stabilny posuw. Panel sterowniczy z wyświetlaczem cyfrowym umożliwia programowa-
nie takich parametrów jak: prędkość posuwu, start/stop procesu, spawanie przerywane, wy-
pełniacz krateru, a także regulację parametrów spawania. Rozpoczęcie spawania traktorkiem 
Miggytrac 2000 nie wymaga praktycznie żadnych przygotowań, bardzo łatwo jest też zmienić 
miejsce pracy urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Miggytrac 1001 Miggytrac 2000
Napięcie zasilania 36-46 V (AC) 36-42 V (AC)
Moc 20 W 40 W
Prędkość spawania 150-1200 mm/min 150-1500 mm/min
Prędkość dojazdowa 2500 mm/min
Długość spoin przerywanych 10-990 mm

Czas wypełniania krateru 0-9,9 s

Regulacja suportów +/- 20 mm +/-17 mm
Masa 7 kg 9,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 266x257x267 mm 330x260x360 mm

W naszej ofercie są również urządzenia używane, po renowacji, na gwarancji - aktualna oferta w Okazji Cenowej na www.rywal.eu.
W niektórych przypadkach można też sprzęt wydzierżawić. Wyślij zapytanie.
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Uniwersalny sprzęt do mechanizacji spawania Railtrac 1000
■ Urządzenie Railtrac służy głównie do mechanizacji posuwu uchwytu spa-
walniczego wzdłuż spoiny przy spawaniu metodą MIG/MAG. Pozwala na 
szybkie i dokładne wykonanie spoin o znacznej długości na powierzchniach 
płaskich i zakrzywionych (burty, zbiorniki itd.) Umożliwia spawanie złą-
czy doczołowych lub pachwinowych zarówno ciągłych, jak i przerywanych. 
Urządzenie nadaje się również do mechanizacji procesu cięcia lub spawania 
metodą TIG. Podzespoły urządzenia wykonano ze specjalnych materiałów 
tak, aby zabezpieczyć je przed niekorzystnym wpływem środowiska (w szcze-
gólności przed przywieraniem odprysków). Odpowiednia budowa urządzenia 
pozwala na zastosowanie go do prac w terenie.
Urządzenie Railtrac 1000 pozwala uzyskać:
●  wzrost wydajności,
●  wysoką, powtarzalną jakość spoin,
●  poprawę warunków pracy operatora,
●  możliwość współpracy z dowolnym półautomatem.

Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego stwarza duże możliwości rozbudo-
wy systemu Railtrac. Prosty w obsłudze programator daje możliwość ustawie-
nia i zapamiętania pięciu różnych programów pracy. Aktualne parametry ro-
bocze urządzenia są wyświetlane na płycie czołowej. Modele FW 1000 i FWR 
1000 zostały wyposażone w lekki zdalny sterownik, z którego operator może 
korzystać nawet bez podnoszenia przyłbicy spawalniczej.
Sterownik umożliwia nastawienie następujących funkcji:
●  start i zatrzymanie (posuw uchwytu + zajarzenie łuku),
●  zmiana programu spawania,
●  zmiana kierunku przesuwu lub spawania,
●  szerokość ściegu przy spawaniu zakosowym,
●  automatyczny powrót z maksymalną prędkością,
●  regulacja napięcia łuku i natężenia prądu spawania, (dla wybranych  

półautomatów ESAB),
●  wypełnienie krateru.

Podczas pracy urządzenia wózek porusza się po giętkiej szynie aluminiowej, 
która w szerokim zakresie dostosowuje się do kształtu powierzchni elemen-
tu spawanego. Szyna może być przymocowana do konstrukcji za pomocą 
uchwytów magnetycznych lub podciśnieniowych. Szyny o standardowej dłu-
gości 2,5 m można łączyć. Spawanie może odbywać się w pozycjach przy-
musowych. W wersji FW zamocowany na wózku zespół oscylacyjny umożli-
wia ruch poprzeczny uchwytu względem kierunku spawania. Przy spawaniu 
ściegiem zakosowym mamy możliwość ustawienia szerokości i środka ściegu, 
szybkości oscylacji, a nawet długości przerw w ruchu uchwytu następujących 
z prawej lub lewej strony. Dostępne są różne typy oscylacji: piłokształtne, pi-
łokształtne z zatrzymaniem w położeniach krańcowych i prostokątne.

Specyfikacja techniczna

Railtrac 1000
Długość szyny 2,5 m
Promień wygięcia szyny 1000/3000 mm
Prędkość spawania (wersja L) 0,15-1,5 (0,05-0,99) m/min
Prędkość dojazdowa 1,5 m/min
Szerokość oscylacji 1-30 mm

Prędkość oscylacji 7-65 mm/s

Czas przytrzymania 0,1-9,9 s
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Traktory spawalnicze A2 Multitrac, A6 Mastertrac
A2 Multitrac
■ Traktor spawalniczy z napędem na cztery koła, dostępny w wersjach do spawania łu-
kiem krytym (SAW) oraz metodą MIG/MAG. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia ide-
alną stabilizację parametrów spawalniczych. Szeroki zakres regulacji głowicy spawalniczej 
umożliwia wykonywanie zarówno spoin czołowych, jak i pachwinowych. Urządzenie daje 
możliwość śledzenia na bieżąco energii liniowej łuku. Parametr ten, wraz z innymi (napię-
cie, natężenie prądu, prędkość podawania drutu), jest wyświetlony podczas spawania na 
cyfrowym ekranie sterownika. Sterownik wyposażony jest w pamięć, umożliwiającą zacho-
wanie 10 zestawów parametrów spawalniczych. Istnieje także możliwość zmiany zestawu 
parametrów w trakcie spawania.

Specyfikacja techniczna

SAW pojedynczy SAW podwójny GMAW

A2 Multitrac
Prąd spawania
(w cyklu pracy) 800 A (100%) 800 A (100%) 600 A (100%)

Drut Fe 1,6-4,0 mm 2x1,2-2,5 mm 0,8-1,6 mm
Drut SS 1,6-4,0 mm 0,8-1,6 mm
Aluminium 1,2-1,6 mm
Drut rdzeniowy 1,6-4,0 mm 1,2-2,4 mm

Prędkość podawania drutu 9 m/min 9 m/min 19 m/min

Prędkość spawania 0,1-1,7 m/min 0,1-1,7 m/min 0,1-1,7 m/min
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 870 x 400 x 830 mm 870 x 302 x 830 mm 870 x 302 x 830 mm
Masa 47 kg 45 kg 43 kg

A6 Mastertrac
Prąd spawania
(w cyklu pracy) 1500 A (100%) 1500 A (100%) 600 A (100%)

Średnica drutu 3,0-6,0 mm 2x3,0-6,0 mm 1,0-3,2 mm

Prędkość podawania drutu 0,2-4,0 m/min 0,2-4,0 m/min 0,8-16,6 m/min
Prędkość spawania 0,1-2,0 m/min. 0,1-2,0 m/min 0,1-2,0 m/min
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1410 x 750 x 850 mm 1410 x 750 x 850 mm 1410 x 750 x 850 mm
Masa 110 kg 110 kg 100 kg

A6 Mastertrac
■ Traktor spawalniczy z napędem na cztery koła, przeznaczony do ciężkich prac spa-
walniczych głównie w przemyśle stoczniowym. A6 Mastertrac dostępny jest w wersji 
do spawania łukiem krytym drutem pojedynczym, podwójnym oraz głowicą typu tan-
dem. Jest także oferowany w wersji do spawania metodą MIG/MAG. Do kontroli pro-
cesu służy sterownik mikroprocesorowy typu PEH, który zapewnia idealną stabilizację 
parametrów spawalniczych. Parametry spawania łącznie z wartością energii liniowej są 
wyświetlone podczas spawania na cyfrowym ekranie sterownika. Pamięć sterownika 
pozwala na zachowanie 10 zestawów parametrów spawalniczych z możliwością zmiany 
zestawu parametrów w trakcie spawania. Szeroki zakres regulacji głowicy spawalniczej 
umożliwia wykonywanie zarówno spoin czołowych, jak i pachwinowych.
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2. Automatyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych

Wózki do spawania KOIKE

WEL-HANDY MULTI
■ WEL-HANDY MULTI jest półautomatem spawalniczym występującym w dwóch wersjach: Standard i Advance. Zależnie od wersji możliwe jest spawanie 
w szerokim zakresie pozycji, począwszy od spawania w poziomie do spawania w pionie, spawanie punktowe, spawanie przy pomocy dwóch uchwytów 
jednocześnie. Urządzenie waży 6,9 kg, a bardzo silny magnes neodymowy (30 kg siły zrywającej), nisko położony środek ciężkości i napęd na cztery koła 
zapewniają stabliność ruchu.

Wersja Standard umożliwia spawanie w pionie i poziomie, a także opcjonalne spawanie przy pomocy dwóch uchwytów jednocześnie. Pulpit urządze-
nia umożliwia regulację prędkości w zakresie 150-1500 mm/min, a także zmianę kierunku jazdy. Funkcja AutoStop powoduje zatrzymanie urządzenia i 
wygaszenie łuku w odpowiednim momencie.

Wersja Advance posiada dodatkowe, bardzo przydatne funkcje takie jak spawanie punktowe oraz spawanie oscylacyjne. Przy pomocy pulpitu sterowni-
czego ustawia sie parametry spawania punktowego, oscylatora oraz prędkość.

Specyfikacja techniczna

Nr katalogowy Nazwa Szybkość przejazdu Metody spawania Masa Pozycje spawania

60 60 090214 WEL-HANDY-MULTI STANDARD 200~1200 mm/min ciągłe 6,9 kg podolna (PA)
naboczna (PB)

60 60 090215 WEL-HANDY-MULTI ADVANCE 150~1500 mm/min ciągłe, przerywane, 
oscylacyjne (opcja) 6,8 kg

naboczna (PB) 
podolna (PA) 
pionowa (PF)
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Skanuj lub wejdź:
www.rywal.eu/movies/zalco

■ PRO11 SCORPION to wózek przeznaczony głównie do wykonywania spoin pachwinowych ciągłych lub prze-
rywanych. Dzięki swej uniwersalności i dodatkowemu osprzętowi umożliwia on także wykonywanie spoin za-
kładkowych i doczołowych, jak również pozwala na cięcie termiczne blach. Właściwy tor jazdy realizowany jest 
dzięki specjalnym rolkom dystansowym i dodatkowo stabilizowany jest zespołem silnych magnesów stałych 
umieszczonych w podwoziu wózka. Programowanie polega na podaniu długości spoiny, przerwy oraz nawrotu, 
niezbędnego do wypełnienia krateru. Wszystkie nastawy mogą być podawane z dokładnością do 1 mm, a raz 
zaprogramowane długości odcinków są stałe i niezależne od zmian prędkości jazdy wózka dokonywanych przez 
operatora w trakcie spawania, tak jak ma to miejsce w przypadku programowania długości spoin w funkcji cza-
su. Wózek może być uzbrojony w dwa uchwyty spawalnicze, dzięki czemu obustronne spawanie usztywnień w 
jednym przejściu pozwala na znaczną redukcję odkształceń pospawalniczych. Scorpion fabrycznie wyposażony 
jest w wyświetlacz prędkości jazdy, dwa niezależne układy jarzenia łuku oraz wyłączniki krańcowe. Wózek zasi-
lany jest z sieci 220/240 V.

■ PRO13 MINI SPIDER jest uzupełnieniem gamy wózków do spawania pachwin serii PRO 11 i 12. Przy tworze-
niu tego wózka jako absolutny priorytet przyjęto miniaturyzację jego wymiarów i masy oraz prostotę obsługi. W 
wyniku spełnienia tych założeń powstał najmniejszy w swojej klasie model oferujący ogromną siłę przylegania 
gwarantowaną przez ultrakompaktowy zespół magnesów z ziem rzadkich zamocowanych w podwoziu wózka. 
Wózek PRO13 może poruszać się w każdej pozycji, a system dwustronnego mocowania palnika umożliwia pro-
wadzenie palnika zarówno za, jak i przed wózkiem. Taka konfiguracja minimalizuje konieczność stosowania płyt 
wybiegowych w celu położenia spawu na całej długości spawanego elementu. Wózek zasilany jest baterią o du-
żej pojemności lub zasilaczem sieciowym mocowanym w miejsce gniazda baterii.

■ PRO 12 SPIDER jest wózkiem spawalniczym przeznaczonym do spawania pachwin w pozycjach wymuszonych, 
bez konieczności stosowania torów jezdnych. Dzięki swej uniwersalności i dodatkowemu osprzętowi, umożli-
wia on także wykonywanie spoin zakładkowych i doczołowych, jak również pozwala na cięcie termiczne blach. 
Precyzyjny oscylator pozwala w jednym przejściu układać grube pachwiny lub w przypadku spoin doczołowych 
wypełniać rowek na całej szerokości. Oscylator posiada własny silnik krokowy i możliwość niezależnej regula-
cji czterech parametrów: szerokości oscylacji, częstotliwości, przetrzymanie w skrajnym położeniu, osobne dla 
lewej i prawej strony. Wózek posiada napęd w układzie 4x4 co bardzo ułatwia przeniesieniu dużego momentu 
na podłoże. Możliwość poruszania się po ścianie wózek zawdzięcza zespołowi silnych magnesów ziem rzadkich 
umieszczonych w podwoziu. Dodatkowym atutem wózka jest niezależne zasilanie bateryjne. Duża pojemność 
baterii zapewnia ciągłość pracy do sześciu godzin. Jako opcja dostępny jest zasilacz sieciowy wpinany bezpo-
średnio w gniazdo akumulatora.

■ Wózek GECKO jest urządzeniem spawalniczym współpracującym z palnikami spawalniczymi typu MIG/MAG 
o średnicy chwytu 16-25 mm. Umożliwia on wykonywanie spoin pachwinowych, czołowych w pozycji horyzon-
talnej lub pionowej. Przewody palnika powinny być podwieszone (nie powinny ocierać o podłoże). Maksymalna 
masa przewodów palnika 8 kg w pozycji pracy poziomej oraz 6 kg dla pozycji pionowej. Maksymalny wysięg pal-
nika poza gabaryt długości 70 mm.

■ Wózek LIZARD jest urządzeniem spawalniczym współpracującym z palnikami spawalniczymi typu MIG/MAG 
o średnicy chwytu 16-25 mm (16-35mm). Umożliwia on wykonywanie spoin pachwinowych, czołowych w pozy-
cji horyzontalnej lub pionowej. Pozwala również na spawanie ciągłe lub przerywane. Opcjonalnie wózek może 
wykonywać spoiny z oscylacją. Zabroniona jest praca w pozycji „sufit”. Przewody palnika powinny być podwie-
szone (nie powinny ocierać o podłoże). Maksymalna masa przewodów palnika 12 kg w pozycji pracy poziomej 
oraz 8 kg dla pozycji pionowej. Maksymalny wysięg palnika poza gabaryt długości 80 mm.

Wózki do spawania typu BUG-O
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2. Automatyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych

Traktor LT-7
■ Traktor LT-7 jest zmechanizowanym, samobieżnym podajnikiem drutu przeznaczonym do spawania łukiem krytym. Współpracuje z wieloma stałoprą-
dowymi źródłami spawalniczymi Lincoln Electric np. DC. Posiada solidną i zwartą konstrukcję pozwalającą na szybkie przemieszczanie podczas pracy. 
Jego niewielkie wymiary umożliwiają pracę w ograniczonej wymiarowo przestrzeni. Pozwala na układanie spoin doczołowych i pachwinowych. Polecany 
dla przemysłu stoczniowego oraz przy wykonywaniu różnego rodzaju konstrukcji, które wymagają wykonania długich spoin.
Zalety:
● prosta i łatwa obsługa,
● solidna trwała konstrukcja,
● możliwość regulacji wszystkich parametrów spawania,
● doskonały system prowadzenia,
● możliwość korekty ustawienia głowicy podczas spawania.

Specyfikacja techniczna

LT-7
Napięcie zasilania 115 V AC
Masa 59 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 698 x 356 x 838 mm

Cykl pracy 600 A (100%)
1000 A (100%) z chłodnicą

System analogowy

Średnica drutu 2,4 - 4,8 mm

Prędkość spawania 12 - 180 cm/min

Zespół podający 2 rolki

Urządzenia DC

■ Urządzenia DC to nowoczesne źródła spawalnicze przeznaczone do spawania metodami MMA, 
MIG/MAG TIG DC Lift, SAW (łuk kryty) oraz umożliwiają żłobienie elektro-powietrzne elektro-
dami węglowymi. Posiadają płynną regulację parametrów spawania, możliwość regulacji Arc 
Force oraz zabezpieczenie termiczne. Urządzenia posiadają prostą i zwartą oraz solidną obudo-
wę. Posiadają możliwość podłączenia zdalnego sterowania oraz podwozia jezdnego.
Zalety:
● kompensacja napięcia zasilania,
● zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe,
● miernik parametrów spawania (DC 655),
● funkcja F.A.N. „Wentylator wg potrzeb“ (DC 655),
● funkcja Time Out pozwalająca na oszczędność energii (DC 655).

Specyfikacja techniczna

DC-400 DC-400 DC-1000* DC-1500*

Napięcie zasilania/pobór mocy
230/400 V/3f

29 kVA/50% 27 kVA/60%
26 kVA/100%)

230/400 V/3f
63 kVA/60%

51 kVA/100%

230/380/440 V/3f
70 kVA/55%

380/440 V/3f
136 kVA/100%

Masa 215 kg 326 kg 372 kg 664 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 840 x 566 x 698 mm 965 x 564 x 699 mm 965 x 781 x 567 mm 1453 x 965 x 566 mm
Stopień ochrony IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Klasa izolacji H H H H

Zakres prądu spawania 60-500 A 50-815 A 140-1250 A 200-1500 A

Prąd spawania (w cyklu pracy)
500 A (50%)
450 A (60%)

400 A (100%)

815 A (60%)
650 A (100%)

1250 A (55%)
1140 A (60%)

1000 A (100%)
1500 A (100%)

Napięcie biegu jałowego 44,5 V CV
50 V CC

46 V CV
68 V CC 75 V DC 54-94 V DC

System analogowy analogowy analogowy analogowy
Zasilanie pomocnicze 230 V; 2 A 230 V; 2 A

Podajnik drutu LN 25, LF 33/34/35/37/38, 
LT 7

LN 25, LF 33/34/35/37/38, 
LT 7, NA 3, NA 5 LT 7, NA 3, NA 5 LT 7, NA 3, NA 5

*) urządzenia przeznaczone do spawania łukiem krytym (metoda SAW)
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■ Pozycjonery spawalnicze typu SP są przeznaczone do mechanizacji i 
automatyzacji spawania elementów o średnim i dużym ciężarze. Zakres 
nośności maksymalnych to 500 – 10000 kg, określanych dla poziomego 
ustawienia stołu roboczego. W wersji podstawowej urządzenia posia-
dają płynną regulację prędkości obrotowej stołu i pochylanie stołu (do 
110°) silnikiem elektrycznym (największe wersje - hydraulicznie) ze sta-
łą prędkością. Zdalne sterowanie jest standardowym wyposażeniem. 
Opcjonalnie mogą posiadać: pedał sterowniczy start/stop, cyfrowy mier-
nik prędkości obrotowej, wyłącznik krańcowy umożliwiający zakończenie 
procesu spawania po wykonaniu pełnego obrotu i tzw. zakładki (jej dłu-
gość jest regulowana). Zatrzymanie stołu może być równoznaczne z wy-
gaszeniem łuku spawalniczego. Przy właściwym doborze nośności pozy-
cjonera podstawowymi parametrami warunkującymi wybór modelu jest 
nośność maksymalna oraz, często ważniejszy, moment pochyłowy odno-
szący się do masy zamocowanego do stołu przedmiotu spawanego i od-
ległości jego środka ciężkości od powierzchni stołu. Przy kalkulacji należy 
pamiętać też o masie i rozmiarach przyrządu mocującego.

2.2. Pozycjonery (stoły obrotowe)

Specyfikacja techniczna

Nośność 
(kg)

Moment pochył. 
(kgm)

Moment obrot. 
(kgm)

Śred. stołu 
(mm)

Wys. stołu 
(mm)

Prędkość 
(obr./min)

Masa 
(kg)

SP 500 EI 500 64 40 650 835 0,3 - 3,0 230

SP 750 EI 750 127 72 650 885 0,2 - 2,0 270

SP 1000 EI 1000 260 112 900 930 0,186- 1,86 650

SP 1500 EI 1500 370 137 900 930 0,15 - 1,5 670

SP 2000 EI 2000 480 170 900 930 0,15 – 1,5 670

SP 3200 EI 3200 950 420 1400  1010 0,053 -0,53 1900

SP 4500 EI 4500 1400 500 1400  1010 0,053 -0,53 1900

SP 6000 H 6000 2000 1000 1700  1170 0,037 -0,56 2900

SP 8000 H 8000 2600 1300 2000 1170 0,026-0,4 3100

SP 10000 H 10000 3100 1500 2100  1250 0,018 -0,35 5350

Pozycjonery (ze zmechanizowanym pochylaniem stołu)
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2. Automatyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych

■ Pozycjonery spawalnicze typu SPS znajdują zastosowanie przy spawaniu detali o stosunkowo niedużych 
gabarytach i ciężarze. Zakres nośności maksymalnych to 50 – 200 kg, określanych dla poziomego ustawienia 
stołu roboczego. Pedał sterowniczy start/stop jest ich standardowym wyposażeniem. W wersji podstawo-
wej urządzenia posiadają płynną regulację prędkości obrotowej stołu i ręczne pochylanie stołu, skokowe 
- dla modeli o nośności do 100 kg, płynne – dla modeli 150-200 kg. Opcjonalnie mogą posiadać: cyfrowy 
miernik prędkości obrotowej, wyłącznik krańcowy umożliwiający zakończenie procesu spawania po wyko-
naniu pełnego obrotu i tzw. zakładki (jej długość jest regulowana). Stół automatycznie wraca do pozycji wyj-
ściowej. Zatrzymanie stołu może być równoznaczne z wygaszeniem łuku spawalniczego. Pozycjonery mogą 
dodatkowo być wyposażone w filtr wysokiej częstotliwości (istotne przy spawaniu metetodą TIG). Jest też 
możliwość obniżenia zakresu prędkości obrotowej do 0,4 - 4 obr/min Przy spawaniu rur istotna może być 
możliwość wyboru modelu ze stołem z otworem w centralnej jego części (wersja HC). Pozwala ona na prze-
lotowe zamocowanie rury, bez kolizji z układem napędowym stołu. Średnica otworu to 100 (200) mm.

Częstym wyposażeniem pozycjonerów typu SPS jest statyw mo-
cujący uchwyt spawalniczy, przytwierdzony do korpusu urządze-
nia. Umożliwia on precyzyjne ustawienie uchwytu spawalnicze-
go względem detalu, dzięki regulacji położenia w dwóch osiach i 
jej blokady. Dodatkowy siłownik pneumatyczny może ustawiać 
uchwyt w dwóch pozycjach: robocza/oczekiwanie, umożliwiając 
łatwą wymianę detalu między cyklami spawania. Przy właściwym 
doborze nośności pozycjonera podstawowymi parametrami wa-
runkującymi wybór modelu jest nośność maksymalna oraz, często 
ważniejszy, moment pochyłowy odnoszący się do masy zamocowa-
nego do stołu przedmiotu spawanego i odległości jego środka cięż-
kości od powierzchni stołu. Przy kalkulacji należy pamiętać też o 
masie i rozmiarach przyrządu mocującego.

Pozycjonery z ręcznym przechylaniem stołu - seria SPS

Specyfikacja techniczna

Nośność 
(kg)

Moment pochył. 
(kgm)

Moment obrot. 
(kgm)

Śred. stołu 
(mm) 

Wys. stołu 
(mm)

Prędkość 
(obr./min)

Masa 
(kg)

SPS 50 HC 50 5 4 300 435 0,4 - 10 30
SPS 70 70 7 5 400 500 0,4 - 12 58
SPS 70/S 70 7 5 400 500 0,4 - 12 58
SPS 75 75 7 5 400 910 0,4 - 12 65
SPS 75/S 75 7 5 400 910 0,4 - 12 65
SPS 100 / 100S 100 10 8 400 910 0,4 - 9 65
SPS 150 150 10 10 500 910 0,4 - 9 100
SPS 150/S 150 10 10 500 910 0,4 - 6 100
SPS 150 HC 150 10 10 500 910 0,4 - 9 132
SPS 150/S HC 150 10 10 500 910 0,4 - 9 132
SPS 200 / 200S 200 10 15 500 910 0,4 - 9 100

Power 66 - nośność maks. 100 kg Power 120 I - nośność maks. 120 kg, 
moment pochyłowy 30 kgm

Power 360 I M - nośność maks. 360 kg, 
moment pochyłowy 80 kgm

Pozycjonery z ręcznym przechylaniem stołu - seria Power
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Automatyzacja spawania MIG/MAG/TIG
■ Niemiecka firma LORCH, w uzupełnieniu do oferowanego sprzętu spawalniczego MIG/MAG i TIG, proponuje również wyposażenie do automatyzacji 
spawania obwodowego. Elementy takiego wyposażenia jak pozycjoner, źródło prądu spawania, układ podawania drutu mogą być w pełni zintegrowane 
w budowie i sterowaniu. Cały proces może być uruchamiany za pomocą jednego przycisku. Poszczególne elementy wyposażenia (np. statywy, suporty) 
gwarantują stabilne, precyzyjne i powtarzalne położenie uchwytu spawalniczego w trakcie spawania. Poniżej są przedstawione przykładowe rozwiązania 
techniczne:

Statyw do mocowania i pozycjonowania 
uchwytu spawalniczego
■ Składa się z kolumny pionowej (rura aluminiowa, o średnicy 
50 mm) i ramienia poprzecznego, ze zgrubną regulacją położenia 
wzdłużnego. Na końcu ramienia znajdują się elementy do precyzyj-
nej regulacji: 3-osiowy układ suportów liniowych (3x50 mm) oraz za-
ciskany przegub kulowy do regulacji ustawienia kątowego uchwytu 
spawalniczego. Suporty liniowe wyposażone są w specjalne wkładki 
teflonowe umożliwiające kasowanie luzu z regulowaną siłą docisku.

Układ do podawania „zimnego” drutu, przy 
metodzie TIG
■ Bardzo istotnym elementem budowy uchwytu spawalniczego TIG 
z systemem podawania zimnego drutu jest konstrukcja mocowania i 
regulacji położenia dyszy podającej drut w przestrzeń łuku spawalni-
czego. Kluczowa jest możliwość precyzyjnej i powtarzalnej regulacji 
położenia końcówki wylotowej dyszy oraz skuteczne zablokowanie 
tego położenia. Oto przykład takiego układu.

Przykład kompletnego, zautomatyzowanego 
stanowiska do spawania TIG
■ Pozycjoner z dociskiem poosiowym, statyw, podstawa, podajnik 
zimnego drutu, zintegrowany sterownik procesu. W podstawie stano-
wiska znajduje się dwupozycyjny układ magnetyczny (dla pozycji sta-
tywu - robocza / oczekiwanie (”standby”) pozwalający na odstawienie  
(ręczne) uchwytu spawalniczego z przestrzeni roboczej w celu 
zdjęcia / mocowania detalu oraz na powrót do pozycji spawania bez 
konieczności korekty położenia (przy założeniu powtarzalnych wy-
miarów detalu).
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2. Automatyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych

Pozycjonery trzyosiowe

Pozostali producenci

■ Pozycjonery typu APS to optymalne, najbardziej uni-
wersalne urządzenia do pozycjonowania elementu spawa-
nego. Znaczny zakres kąta pochylania 0-135 stopni, moż-
liwość regulacji wysokości stołu, powoduje, że znacznie 
wzrasta dostępność złączy spawanych w pozycji podolnej 
lub przybliżonej. Dzięki temu można uzyskać zwiększenie 
wydajności spawania (nawet do 70%) i ograniczyć ilość 
wad. Urządzenia mogą być elementem stanowiska zauto-
matyzowanego lub ułatwiać spawanie ręczne. 

Pema Skyhook
■ Manipulatory typu „Skyhook” to specjalistyczne urzą-
dzenia do pozycjonowania zwartych przestrzennie i cięż-
kich konstrukcji (standardowo, w zakresie 750 - 10 000kg) 
umożliwiających pełny obrót (360 stopni) w dwóch płasz-
czyznach. Przeznaczanie głównie do spawania ręcznego. 
Ruchem roboczym może być jedynie obrót stołu wokół 
własnej osi, z płynną regulacją prędkości.

Pema APS
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2.3. Słupowysięgniki i bramy spawalnicze

■ Słupowysięgnik spawalniczy do podwieszenia i pozycjonowania głowicy do  spawa-
nia łukiem krytym pod topnikiem lub MIG/MAG. W czasie spawania (napawania) gło-
wica jest nieruchoma. Są możliwe zmiany konstrukcji urządzenia w zależności od kon-
kretnego zastosowania.

Dane techniczne:
●  przestawny (na kołach, bez napędu),
●  ramię obrotowe, podnoszone/opuszczane mechanicznie, skok 950 mm,
●  regulacja wysuwu głowicy w poziomie, w zakr. 0-350 mm (ręczna),
●  maks. odległość osi głowicy i osi słupa 1700 mm,
●  maks. dopuszczalna masa głowicy – 120 kg,
●  zasilanie 400V,
●  masa ok. 400 kg.

■ Słupowysięgniki są niezbędnym osprzętem w przypadku spawania wielkogabaryto-
wych konstrukcji stalowych, szczególnie zbiorników. Składają się z kolumny ustawionej 
na podstawie (stacjonarnej lub przejezdnej na torowisku) i ruchomego wysięgnika. Na 
jego końcu umieszczona jest głowica spawalnicza, najczęściej do spawania łukiem kry-
tym. Słupowysięgniki wykonywane są na zamówienie, celem uzyskania oferty potrzeb-
ne są następujące dane:
●  maks. wymiary spawanych elementów i gatunek materiału spawanego,
●  oczekiwana metoda spawania i organizacja kontroli procesu (ręczna czy automatyczna).

Słupowysięgnik do spawania złączy obwodowych

Słupowysięgnik do spawania złączy obwodowych i wzdłużnych

■ MechTrac to standardowe urządzenie typu bramowego, z napędem umożliwiajacym 
poruszanie się z regulowaną prędkością po torze jezdnym. MechTrac przeznaczony jest 
głównie do spawania długich elementow (belek) o profilu typu „I”, „T”, „H”, „L” itp., a 
także elementów o zmiennej szerokości. Zależnie od szerokości pomiędzy podporami 
urządzenie występuje w kilku wersjach: 1730, 2100, 2500 i 3000 mm. W celu ością-
gnięcia stabilnej jazdy bramki, wszystkie wersje wyposażone są w napęd przy obu pod-
porach. Belka pozioma we wszystkich wersjach znajduje się na wysokości 1500 mm.  
Wykorzystywane metody spawania to MIG/MAG i łuk kryty pod topnikiem. Dla spa-
wania elementów o  większych gabarytach stosuje się bramownice o innej, cięższej 
konstrukcji.

Bramka spawalnicza MechTrac

Pozostali producenci
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Obrotniki rolkowe: konwencjonalne i samonastawne
■ Obrotniki rolkowe służą do obracania rur i zbiorników w szerokim zakre-
sie średnic i ich ciężaru. Wykorzystywane są do spawania ręcznego i zauto-
matyzowanego. Oferta obejmuje obrotniki konwencjonalne (z regulowa-
nym rozstawem rolek) i samonastawne, wersje stacjonarne i przejezdne 
na torowisku.

Obrotnik konwencjonalny SR 3000/5000 
(nośność maks. 3000/5000 kg zakr. śred. 50-3000 mm).

Obrotnik do rur i małych zbiorników typ SR 1200  (nośność maks. 1200 kg zakres średnic 20 - 800 mm).

Obrotnik rolkowy samonastawny.

Pozostali producenci


