
MPWOS 1000/1500 - MOST Precision Welding 
Orbital System

www.rywal.eu
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RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

MPWOS-1000/1500 to unikatowy uniwersalny automat spawalniczy nowej generacji, zaprojektowany dla uzyskania doskonałych warunków ergonomicznych w oparciu o najwyższej jakości 
urządzenia technologiczne. Dzięki przemyślanej konstrukcji zakrywającej prowadnice liniowe, urządzenie umożliwia również spawanie metodą MIG/MAG bez negatywnego wpływu na ży-
wotność jego części składowych. Maksymalna średnica elementu spawanego wynosi 650 mm, jego maksymalna długość to 1450 mm. 

Możliwości konfiguracyjne systemu MPWOS Model MPWOS-1000 MPWOS-1500
Maksymalne statyczne 
obciążenie 270 kg 270 kg

Odległość pomiedzy kołnierzami 
sekcji (robocza) max 1050 mm max 1450 mm

Maksymalna średnica detalu 650 mm 650 mm

Wychylenie ramienia 0-90° 0-90°

Moment obrotowy na wale 
wrzeciona głównego sekcji 
napędowej

v01: 181,2 Nm
v02: 362,4 Nm
v03: 604 Nm

v01: 181,2 Nm
v02: 362,4 Nm
v03: 604 Nm

Moment obrotowy 
na wale sekcji biernej 
(zsynchronizowany 
z napędem głównym)-opcja

v01: 181,2 Nm
v02: 362,4 Nm
v03: 604 Nm

v01: 181,2 Nm
v02: 362,4 Nm
v03: 604 Nm

Zakres prędkości wrzeciona 
głównego (alternatywnie sekcja 
bierna)

v01: 0,02-11,1 rpm
v02: 0,01-5,6 rpm
v03: 0,01-3,3 rpm

v01: 0,02-11,1 rpm
v02: 0,01-5,6 rpm
v03: 0,01-3,3 rpm 

Skok docisku pneumatycznego 
sekcji biernej 50 mm 50 mm

Otwór przelotowy wrzeciona 108 mm 108 mm

Otwór przelotowy wrzeciona 
sekcji biernej 28,0 mm 28,0 mm

Metody spawania MIG/MAG, TIG, 
Plasma

MIG/MAG, TIG, 
Plasma

Cykl pracy 100% 100%

Moc przenoszona 450 A (DC)
350 A (AC)

450 A (DC)
350 A (AC)

Zasilanie 3x400 V 50/60 Hz 3x400 V 50/60 Hz

Stopień ochrony IP21 IP21

Masa urządzenia 295 kg 325 kg

Wymiary urządzenia 1520x900x1750 mm 1520x900x2050 mm

Sterowanie MCS-X – MOST 
Control System

MCS-X – MOST 
Control System

Nowoczesna konstrukcja wyposażona jest we wrzeciono z otworem 
przelotowym 108 mm, pod którym umieszczono główną belkę nośną 
z prowadnicami liniowymi, w których umieszczona jest sekcja bierna  
i ramię palnika spawalniczego. Konstrukcja wrzeciona umożliwia uży-
cie płyty roboczej o maksymalnej średnicy 650 mm lub uchwytu uni-
wersalnego 315 mm z otworem przelotnym 108 mm, sekcja bierna 
posiada otwór przelotowy 28 mm z kołnierzem znormalizowanym dla 
uchwytu uniwersalnego 125 mm. Na życzenie istnieje możliwość wy-
posażenia maszyny w dwa uchwyty uniwersalne 315 mm z otworem 
przelotowym 108 mm. Całe ramię nośne można wychylać w zakresie 
0-90°, które może być realizowane w sposób automatyczny. Umożliwia 
to precyzyjne ustawienie dowolnej pozycji w celu optymalizacji proce-
su spawania. Ramię palnika spawalniczego jest pneumatyczne, a jego 
funkcje są kontrolowane przez układ sterowania. System sterowania 
MCS-X umieszczony został w samodzielnej strefie po lewej stronie ma-
szyny ze względu na idealną ergonomię.

NOWOŚĆw ofercie
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RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

MCS-X – MOST Control System
Systemem sterowania MCS-X posiada przystępny i nieskomplikowany interfejs użytkownika z pełną opcją oprogramowania pozwalającego na tworzenie całych procesów produkcyjnych. 

Gaz osłonow y

Oscylacj a

Sterowanie źródł a

P odajnik drut u

Źródło spawalnicze

Oś...obrot u

Oś...palni ka

Oś...wzdłużna

Dane procesu

Kompilacja program u

Program aktywny

MENU POLECENIA

Automa t

Łuk wyłączony  X  

M
C

S
-X

Dostępna wersja specjalnie dostosowana 
do spawania wzdłużnego MCS-XL.

Niektóre z funkcji:
 � wybór procesu,
 �  zadawanie średnicy produktu, kierunek obrotu, kąt obrotu (maksymalnie 720°, do-
kładność 0,1°),

 � osie obrotu,
 �  opóźnienie lub przyśpieszenie obrotu przed spawaniem (czas po tym, jak z źródła 
prądu spawalniczego zostanie wysłane potwierdzenie o stabilnym łuku),

 � sekwencja zamykająca i połączenia początku i końca spoiny bez wad (kąt i wartość),
 � punkt zero-funkcja dokładnego powrotu do punktu początkowego,
 �  spawanie punktowe (automatyczne obliczenie kąta na podstawie danych wstęp-
nych, wprowadzenie ilości spoin szczepnych).

Osie ruchu:
 �  w trybie spawania obwodowego – ustawienie wzdłużnej pozycji spawania na osi X, 
korekta podczas cyklu pracy,

 �   w trybie spawania wzdłużnego – ustawienie pozycji rozpoczęcia spawania, opóźnie-
nie ruchu po rozpoczęciu spawania, całkowita długość spawania, sekwencje zakoń-
czenia, korekta podczas cyklu pracy, pozycja radialna spawu na osi rotacji,

 �  kąt pochylenia wrzeciona sekcji biernej 0- 90°, płynny ruch za pomocą precyzyjnego 
napędu pochylenia lub sterowanie pneumatyczne.

Osie palnika – suporty pneumatyczne lub elektryczne.

Oscylacja:
 � opóźnienie rozpoczęcia oscylacji po ustabilizowaniu łuku (sek),
 � częstotliwość ruchu oscylacyjnego (w Hz),
 � szerokość oscylacji w mm dla każdej strony osobno, z dokładnością 0,1 mm),
 � przytrzymanie prawo-środek-lewo. 

Cyfrowa komunikacja z urządzeniem spawalniczym-CAN BUS

Gaz ochronny –  funkcje np.: wypływ gazu ochronnego przed i po spawaniu, formu-
jący gaz ochronny

Programy – Memory Box:
 �  urządzenie posiada komórki pamięci do zaprogramowania własnych ustawień całe-
go cyklu pracy. Zapisane programy można dowolnie łączyć tworząc szereg funkcji, 
które mogą stwarzać złożony cykl pracy.

Wyposażenie opcjonalne:
 �  sterowanie AVC podczas spawania metodami TIG i PLASMA WELD (automatyczna 
regulacja wysokości łuku),

 � układ śledzenia złącza (czujnik elektromechaniczny),
 � układ wizyjny.

Typowe przykłady zastosowań:
 �  Urządzenie to uniwersalna i zaawansowana jednostka produkcyjna nadająca się do spawania dowolnych wyrobów przemysłowych w ramach wagowych i wymiarowych limitów urządzenia. 
Umożliwia wykonywanie rotacyjnych spoin obwodowych, spoin kątowych w pozycji PA/PB a także pełnowartościowych spoin wzdłużnych.

 �  Typowe wykorzystanie urządzenia to produkcja zbiorników, zbiorników ciśnieniowych wykonanych z dowolnego rodzaju materiałów i z wykorzystaniem wszystkich metod spawania łuko-
wego (z wyjątkiem metody SAW). Urządzenie dzięki wysokiej dokładności umożliwia spawanie części maszyn, kołnierzy, wałów, wymienników ciepła, ścian sitowych.

 �  Urządzenie jest w stanie pracować w trybie napawania po linii śrubowej, powierzchni walca i na powierzchni płyty przechylonej o 90°. Specjalny software umożliwia spawanie pojedyn-
czych warstw napawania (wykorzystuje sterowaną oś podniesienia palnika).


