
Traktor spawalniczy MOST MT-2 został zaprojektowany do aplikacji spawania łukiem krytym w celu wzrostu wydajności i poprawy 
jakości wykonywanych połączeń spawanych pod topnikiem dla wykonywanych spoin doczołowych i pachwinowych. Prosta i zwarta 
konstrukcja pozwala na szerokie spektrum zastosowań traktora, przemieszczanie i instalowanie na różnych stanowiskach pracy. 
MT-2 został zaprojektowany specjalnie do pracy w trudnych warunkach przemysłowych i może być stosowany do najbardziej wy-
magających aplikacji spawania łukiem krytym.

Dane techniczne MOST MT-2
Zakres średnic drutu (mm) 2,0 – 5,0 
Prędkość przesuwu (cm/min) 20 – 140
Prąd spawania P60% (A) 1000
Prąd spawania P100% (A) 800

Napięcie spawania (V)
18 – 44 
24 DC

18 – 44 
Zakres regulacji suportu wzdłużnego (mm) 80
Napięcie spawania (V) 18 – 44 
Zakres regulacji suportu wzdłużnego (mm) 80

Wyposażenie opcjonalne:
• podciśnieniowy system odciągu topnika
• wyposażenie do prowadzenia po łuku zewnętrznym.

Traktor MT-2  posiada napęd na 4 koła który jest przenoszony za 
pomocą systemu sprzęgło/reduktor/przekładnia/pasek i napę-
dzany silnikiem elektrycznym z tachometrycznym licznikiem ob-
rotów. Prosta konstrukcja pozwala ustawiać głowicę spawalniczą 
w różnych pozycjach odpowiednich do konkretnego zastosowa-
nia. Podawanie drutu spawalniczego jest realizowane poprzez 
silnik elektryczny z łożyskowanym reduktorem tachometrycz-
nym licznikiem obrotów. Układ elektroniczny jest sterowany mi-
kroprocesorem i pozwala na stabilizację zadanych parametrów w 
zakresie 2% wartości zadanej.

Źródło prądu MOST Ponte-800c/1000c zapewnia stabilizację na-
pięcia , natomiast stabilizacja prądu jest realizowana poprzez au-
tomatyczne dostrajanie prędkości podawania drutu do prądu za-
danego i mierzonego w czasie rzeczywistym . Funkcje te realizuje 
procesor za pomocą logiki rozmytej. 

Wersja podstawowa zawiera : traktor MOST MT-2, źródło 
prądu MOST Ponte-800c lub 1000c, przewody zasilająco-ste-
rownicze 20m (2x95mm2) oraz masowe 10 m (2x95mm2 
– końcówki oczkowe), tory jezdne 2x1,5m, dodatkowa prze-
dłużka palnika do spoin pachwinowych, maszt uchylny do 
50˚, głowica skrętna do 60˚, obrót głowicy wokół masztu 
360˚, suport pionowy L80mm ,  zbiornik tonika 6L, wskaźnik 
laserowy osi spawania.

Programowanie i kontrola parametrów spawania odbywają się z panelu operatora z dotykowym sterownikiem PLC. Układ posia-
da wewnętrzne jednostki pamięci pozwalając na zaprogramowanie i odtwarzanie indywidualnych programów spawania, pomiar 
parametrów prądu i napięcia spawania, wstępne ustawianie, wykres prądowy oraz licznik energii liniowej. System sterowania jest 
intuicyjny w obsłudze i posiada dodatkowo pokrętła korekcji najważniejszych parametrów pracy.

Dostępna również głowica spawalnicza MOST MH-2 dedykowana do współpracy z systemami automatyzacji spawania np. portale 
lub słupowysięgniki spawalnicze MOST MCBM.
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RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

Traktor MOST MT-2 (SAW)
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