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Podczas wykonywania prac spawalniczych zastosowanie pozycjonerów w dużym stopniu 
zwiększa wydajność pracy oraz znacząco wpływa na poprawę jakości. Wykorzystanie po-
zycjonerów zwiększa elastyczność, ergonomię i komfort pracy. Za pomocą pozycjonera 
można ustawić element spawany zawsze w pozycji dogodnej, co gwarantuje wykonanie 
spoiny w pozycji podolnej. 

3 osiowe pozycjonery MOST serii MHP oferują możliwość bezstopniowego ustawiania  
w trzech osiach elementu spawanego. Zapewniają tym samym optymalną, wydajną i er-
gonomiczną pozycję pracy. Pozycjonery posiadają funkcję regulacji obrotów, pochylenia  
i wysokości. Zastosowanie silników prądu przemiennego z falownikiem zapewnia równo-
mierny i dokładny ruch obrotowy przy dowolnym obciążeniu. Układ hydrauliczny prze-
znaczony do regulacji pochylenia i wysokości zapewnia bezpieczną i optymalną pozycję 
elementu. 

Pozycjonery umożliwiają manipulację elementami o maksymalnej masie do 5000 kg 
(inne nośności na zapytanie).

Pozycjonery wyposażone są w:
 � 3 osiowy układ hydrauliczny,
 � pilot zdalnego sterowania z przewodem 5 m,
 �  cyfrowy wskaźnik prędkości obrotu na panelu sterowania dla monitoringu,
 � silniki z hamulcem i wymuszonym chłodzeniem.
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MHP-05 0,5 800 930 1650 930 1700 850 0,14 / 1,4 5-72 0,55 2050 0,75 975

MHP-1 1 850 930 1650 930 1900 920 0,14 / 1,4 5-72 0,55 2350 1,1 1050

MHP-2 2 900 1100 1360 910 1990 1600 0,14 / 1,4 5-72 0,75 5000 2,2 1300

MHP -3 3 1050 1950 1950 1050 2275 1980 0,14 / 1,4 5-72 1,10 10500 3 2350

MHP-5 5 1200 1700 1900 1150 2500 1500 0,14 / 1,4 5-72 1,1 15180 4 2700


