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Spawanie wraz z technikami pokrewnymi pozostaje podstawową technologią przetwarzania materiałów konstrukcyjnych. Do tego celu stosowane są 
coraz nowocześniejsze materiały, urządzenia, technologie i techniki. Jedną z dziedzin, bez której nie byłby możliwy rozwój technologii i technik spa-
walniczych, są gazy techniczne stosowane zarówno w stanie czystym, jak i w różnych wariantach połączeniowych. Konieczność stosowania gazów 
technicznych o wysokich parametrach jakościowych wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i oprzyrządowania, który zapewni wysoką jakość, 
wydajność i ekonomiczność procesów produkcyjnych. Oferta firmy RYWAL-RHC jest w stanie zaspokoić najwyższe wymagania Klientów w tym zakre-
sie. Katalog obejmuje wszystkie urządzenia, osprzęt i materiały stosowane w tej gałęzi produkcji. Niniejszy rozdział prezentuje szeroki zakres urządzeń, 
osprzętu i akcesoriów wykorzystywanych do spawania i cięcia gazowego.

Wstęp

Coraz szersze zastosowanie nie tylko w przemyśle, jak również w gospodarstwach domowych znajdują niedoceniane do tej pory gazy: propan, propan-
butan, apachi. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom firma RYWAL-RHC wprowadziła specjalny program cięcia, spawania, grzania i lutowania zarówno 
dla firm produkcyjnych, jak również odbiorców indywidualnych i hobbystów.

Osobnym działem naszej oferty, na który pragniemy zwrócić uwagę są urządzenia do cięcia za pomocą gazów i skoncentrowanych źródeł ciepła. W tej 
dziedzinie firma RYWAL-RHC zapewnia dostawę urządzeń do cięcia rozdzielczego, począwszy od najprostszych palników ręcznych, poprzez wyspecja-
lizowane przecinarki półautomatyczne, aż do wielkogabarytowych urządzeń stacjonarnych sterowanych komputerowo. Jako nośniki energii do cięcia 
możemy zaproponować palniki gazowo-tlenowe, urządzenia plazmowe, wodne oraz coraz powszechniej stosowane urządzenia laserowe, które zapew-
niają bardzo wysoką dokładność cięcia.

Najnowsze osiągnięcia spowodowały stworzenie tzw. laserów włóknowych (światłowodowych), opartych na ciele stałym, w którym włókno optyczne 
domieszkowane jest pierwiastkami ziem rzadkich, stanowiących medium laserujące. Technologia ta coraz powszechniej wykorzystywana jest w wyci-
narkach laserowych, zapewniając bardzo duże oszczędności w kosztach eksploatacji urządzenia. Koszty te spadają nawet o 60-70% w stosunku do kon-
wencjonalnych wypalarek laserowych CO2, a sam zakup urządzenia lasera włóknowego jest o 25-30% niższy.

W nowej wersji katalogu prezentujemy również urządzenia do plastycznej obróbki blach, w tym: nożyce gilotynowe, prasy krawędziowe, wykrawarki 
CNC i zwijarki do blach i profili. Uzupełnienie naszej oferty stanowią także profesjonalne systemy zaopatrzenia w sprężone powietrze. 

RYWAL-RHC prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń do spawania i cięcia gazowego oraz regenerację osprzętu gazowego.

Należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej. Specjalne okulary, rękawice i ubrania ochronne, które w skuteczny sposób ochronią operatora przy pracy 
z osprzętem gazowym, znajdziecie Państwo w rozdziale 04.

i

Pragniemy zwrócić uwagę na konieczność stosowania odpowiedniego osprzętu, do czego obligują odpowiednie zarządzenia i przepisy. Wprowadzenie do eksploatacji butli o wyższych 
ciśnieniach stwarza konieczność stosowania nowych reduktorów, których koszt jest bardzo szybko zrekompensowany wydłużoną eksploatacją butli i upraszcza gospodarkę magazyno-
wą. Do stosowania reduktorów, bezpieczników przypalnikowych i przyreduktorowych obliguje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470): 

§ 21.   W każdym przypadku zasilania urządzenia spawalniczego gazem pobieranym ze źródła, w którym ciśnienie gazu jest zmienne lub większe niż znamionowe ciśnienie zasilania 
odbiornika, w punkcie poboru należy stosować reduktor ciśnienia. 

§ 23. 1.  W przypadku zasilania urządzenia spawalniczego gazem palnym pobieranym z baterii butli, z wiązki butli, z generatora gazu lub z rurociągu, w każdym punkcie poboru gazu 
powinien być stosowany bezpiecznik. 

§ 23. 2.  W przypadku zasilania palników tlenowo-gazowych gazami pobieranymi z butli powinny być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika. Wymaganie 
to nie dotyczy przewodów tlenu tnącego w palnikach przeznaczonych do cięcia. 

§ 24.    Bezpieczniki powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu oraz znamionowymi wartościami ciśnień i przepływów.

Drodzy Przyjaciele,
Od początku naszej współpracy jestem bardzo zadowolony z postawy Waszych pracowników, jakości 
obsługi klienta oraz efektywności narzędzia dystrybucji. Wymierne korzyści w postaci nowych zapytań 
ofertowych oraz wzrostu sprzedaży pojawiły się, w naszym przypadku, już po kilku miesiącach od momentu 
dołączenia do grona partnerów RYWAL-RHC. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem i jednocześnie 
jasnym sygnałem, że może to być początek wieloletniej, owocnej współpracy. Obecnie, po kilkunastu 
latach wspólnych działań, mogę szczerze powiedzieć, że była to jedna z najlepszych decyzji, wpływająca 
na zwiększenie obszaru dystrybucji oferowanych przez moją firmę urządzeń. Wysokie standardy, które 
narzucacie swoim partnerom gwarantują selekcję najlepszych producentów i dostawców na rynku,  
co pozytywnie wpływa na wizerunek firm oraz podnosi ich wiarygodność.

Z pozdrowieniami
Tadeusz Eckert

Prezes Zarządu ECKERT Sp. z o.o.

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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1. Przecinarki do cięcia CNC

Diament Fiber Laser 2
CHARAKTERYSTYKA
Diament Fiber Laser 2 to laserowa przecinarka CNC, działająca w technologii światłowodowej. 
Jest rozwiązaniem dedykowanym przedsiębiorcom, dla których priorytetem  jest prędkość i naj-
wyższa precyzja cięcia. Dzięki zastosowaniu technologii światłowodowej, obniżony został znacz-
nie stopień złożoności układu laserowego, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie kosz-
tów eksploatacyjnych. 
Zwarta konstrukcja portalowa zwiększająca stabilność, całkowicie zamknięta kabina chronią-
ca przed promieniowaniem laserowym oraz możliwość dopasowania rozmiarów roboczych do 
indywidualnych potrzeb klienta sprawia, że Diament Fiber Laser 2 jest optymalnym rozwiąza-
niem dla każdego klienta. 

GŁÓWNE CECHY:
 � najnowocześniejsza technologia cięcia materiałów,
 � możliwość obróbki szerokiej gamy materiałów refleksyjnych (miedź, mosiądz, aluminium),
 � wyjątkowa precyzja i szybkość cięcia,
 � niezawodność dzięki najwyższej jakości komponentom, renomowanych producentów,
 �  innowacyjny system PCS, który automatycznie analizuje i precyzyjnie dobiera czas przebijania 
do stosowanego materiału, powoduje skrócenie czasu cięcia nawet do 30%.

 � opcjonalna możliwość zainstalowania napędów liniowych w miejsce serwonapędów,
 �  pełna automatyzacja procesów cięcia z wykorzystaniem systemu automatycznego załadunku 
i rozładunku blach,

 � obsługa klienta oraz serwis realizowane przez polskiego producenta.

Typ przecinarki DIAMENT FIBER LASER 2
Napędy serwo AC

Powierzchnia robocza 1500 x 3000, 2000 x 4000 i 2000 x 6000 mm

Skok osi Z 115 mm

Prędkość pozycjonowania symultanicznie do osi X/Y 120 m/min

Dokładność pozycjonowania +/- 0,03 mm

Moc wiązki 1000 - 6000 W

GŁOWICA Z SYSTEM PCS
Głowica tnąca marki Precitec zapewnia doskonałą jakość i precyzję cięcia. Zintegrowany czujnik odległości odpowiada za stabilność pracy i zapobiega 
kolizjom, a wbudowany cartridge z filtrem zabezpieczającym chroni elementy optyczne przed efektem refleksji materiałów. Opcjonalnie montowany 
innowacyjny system PCS (Piercing Control System) przejmuje kontrolę nad emisją wiązki lasera, zwiększając sprawność i wydajność przecinarki laserowej.
Powoduje skrócenie czasu cięcia nawet do 30%.

STALOWY PRZENOŚNIK TAŚMOWY
Wszystkie przecinarki laserowe Diamond Fiber firmy Eckert są wyposażone po całej długości roboczej w stalowy przenośnik taśmowy. Podczas cięcia słu-
ży on do szybkiego i prostego usuwania małych części jak i szklaki, które wpadają do stołu. Takie unikalne rozwiązanie zwiększa wydajność urządzenia w 
porównaniu do zwykłych wanien, ponieważ podczas cięcia dochodzi do samooczyszczenia bez konieczności zatrzymania maszyny.

WYMIENNY STÓŁ PALETOWY
Wymienny stół paletowy składa się z dwóch powierzchni roboczych, które mają możliwość naprzemiennego wjazdu i wyjazdu z pola pracy przecinarki, umożli-
wiając rozładunek elementów wyciętych lub załadunek arkuszy blach przeznaczonych do obróbki. Stół paletowy jest wyposażony w podajnik taśmowy zbie-
rający elementy zbyt małe, aby utrzymać się na ruszcie. Stół wyposażony jest w laserowe bramki bezpieczeństwa.

STEROWNIK CNC
Wysokiej klasy urządzenie przemysłowe, wyposażone w monitor dotykowy. Wydajne podzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne warunki panu-
jące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki laserowej. Bogata funkcjonalność autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny 
interfejs sterownika pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny. 

KONSTRUKCJA
Portalowa konstrukcja przecinarki zapewnia stabilność i wytrzymałość całej maszyny. Całkowicie zamknięta kabina, w której odbywa się cięcie oraz wy-
korzystanie wymiennych stołów paletowych podnoszą bezpieczeństwo pracy. Konstrukcja układu jezdnego oparta jest o nowoczesne serwonapędy, gwa-
rantujące precyzyjne ustawienie głowicy, wysoką dynamikę pracy oraz długi okres bezawaryjnej pracy. Wszystkie te elementy sprawiają, że konstrukcja 
jest przystosowana do obróbki grubych blach.

OSPRZĘT DODATKOWY

FILTROWENTYLACJA AUTOMATYCZNY ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK STÓŁ WYMIENNY

PIERCING CONTROL SYSTEM PODAJNIK PŁYTOWY MONITORING OBSZARU ROBOCZEGO

PCS

LASER
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Onyx
CHARAKTERYSTYKA
Przy projektowaniu przecinarki plazmowo-tlenowej Onyx zostały wykorzystane nowoczesne roz-
wiązania konstrukcyjne, zapewniające maksymalną sprawność i niezawodność, a jej wygląd ze-
wnętrzny zyskał atrakcyjny design, podkreślający innowacyjność.
Zmodyfikowana konstrukcja portalu znacząco zwiększyła jego sztywność oraz odporność na wy-
sokie temperatury, występujące podczas cięcia tlenowego i plazmowego metali o grubości do 
300 mm.
Zastosowana w przecinarce plazmowo-tlenowej Onyx unikatowa kombinacja systemów zabez-
pieczających zapewnia najwyższy komfort  i maksymalne bezpieczeństwo pracy operatora oraz 
osób postronnych.

GŁÓWNE CECHY:
 �  głowica plazmowa Vortex 3D Facelift zapewnia najwyższą precyzję zautomatyzowanego cięcia 
3D blach, rur i profili,

 �  zwiększona sztywność portalu, umożliwiająca dynamiczne cięcie blach o grubościach od 1 do 
300 mm,

 �  nowoczesny sterownik i-Vision, zainstalowany na ruchomym ramieniu, zapewniający wyjątko-
wą ergonomię i wygodę pracy,

 �  zmodyfikowany układ napędowy, zapewniający płynne pozycjonowanie w osi X podczas dy-
namicznego cięcia,

 � oświetlenie Power LED i kurtyny świetlne, gwarantujące bezpieczeństwo pracy,
 �  doskonałe wyniki, dzięki rozbudowanej bazie predefiniowanych parametrów cięcia tlenowego 
i plazmowego,

 �  zintegrowanie osprzętu wewnątrz maszyny zwiększa odporność na szkodliwe czynniki podczas 
procesu cięcia.

Typ przecinarki ONYX
Napędy Serwo AC

Szerokość cięcia (przy dwóch suportach) 2000-7000 mm

Podstawowa długość robocza Dowolna długość od 1500 mm

Szybkość pozycjonowania 25000  mm/min

Grubość cięcia do 300 mm

Jakość cięcia PN-EN ISO 9013

Dokładność pozycjonowania PN-EN 28206

Wysokość stołu roboczego 740-760 mm

GŁOWICA VORTEX 3D FACELIFT
Bazując na sukcesie Vortex 3D, zmodernizowana głowica plazmowa Vortex 3D FL, charakteryzuje się mniejszą masą i większą dynamiką. Vortex 3D FL pozwala na precy-
zyjne ukosowanie i fazowanie blach, podczas jednego procesu cięcia. Kąt obrotu +/- 540° oraz kąt wychyłu głowicy +/- 47°, czyni z niej uniwersalne narzędzie do cięcia w 
trzech wymiarach, wraz z przygotowaniem faz spawalniczych na Y, V i K. Głowica Vortex 3D FL została wyposażona w czujniki: antykolizyjny, electrical/mechanical touch 
oraz czujnik wysokości, a także technologie: Contour Cut®, Contour Cut Speed®, Diameter Pro®, True Hole® i True Bevel®.

PALNIK TLENOWY
Palnik tlenowy jest rozwiązaniem przeznaczonym do cięcia stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Sprawnie radzi sobie z dużym zakresem 
grubości ciętych materiałów. Palnik został wyposażony w czujnik wysokości, automatyczny system zapalania oraz w możliwość manualnego ustawiania kąta. 
Palnik tlenowy przecinarki Onyx pozwala na cięcie stali czarnej do 300 mm podczas pracy ciągłej.

STÓŁ ODCIĄGOWY
Modułowe stoły sekcyjne pozwalają na skuteczną niwelację zapylenia, powstałego w wyniku procesu cięcia. W przecinarce zastosowano samonośną kon-
strukcję, na której spoczywa rama z wymiennymi rusztami. Taka budowa stanowi gwarancję bezpiecznej i wydajnej pracy. Stół odciągowy jest wyposażony w 
system inteligentnego odprowadzania pyłów z obszaru cięcia. Każdy segment składa się z konstrukcji nośnej z kanałami wyciągowymi, rusztu diagonalnego, 
wanny na odpady, elementów pneumatycznych i sterujących.

I-VISION
Najnowocześniejszy sterownik i-Vision to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe, wyposażone w ekran dotykowy z Corning® Gorilla® Glass. Wydajne po-
dzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne warunki panujące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki. Bogata funkcjonalność 
autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny interfejs sterownika, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny. Umieszczenie sterownika na rucho-
mym ramieniu zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo pracy operatora, umożliwiając obserwację procesu cięcia podczas obsługi sterownika.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja przecinarki Onyx jest wykonana z zamkniętych profili o dużych przekrojach. Zintegrowanie okablowania oraz elementy sterujące wewnątrz ma-
szyny zwiększają ich żywotność, a także zmniejszają ryzyko uszkodzenia pod wpływem wysokiej temperatury i innych czynników podczas procesu cięcia. Wiel-
kość wózków prowadzących, specjalnie przygotowana jezdnia oraz zastosowanie prowadnic liniowych, skutecznie stabilizuje maszynę, zapewniając wyjątkową 
dokładność i bezpieczeństwo. 

PLAZMA

TLEN

OSPRZĘT DODATKOWY

FILTROWENTYLACJA PRZEDŁUŻENIE PORTALU TRASOWANIE PLAZMOWE

WIERCENIE ZNAKOWANIE GŁOWICA VORTEX 3D

OBROTNIK DO RUR I PROFILI

STÓŁ WYMIENNY

OSŁONA TERMICZNA

NOWOŚĆw ofercie

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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Szafir
CHARAKTERYSTYKA
Przecinarka Szafir przeznaczona jest do pracy w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. 
Doskonale sprawdza się w systemie 3-zmianowym, gwarantując sprawną pracę, przy zachowaniu 
najwyższej wydajności. Posiada stabilną konstrukcję oraz szereg rozwiązań technologicznych, za-
pewniających jej bezawaryjność. 
Szafir jako optymalne rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego, cieszy się ogromną popularnością 
wśród zakładów produkujących maszyny, stoczni oraz wszystkich tych, dla których liczy się wydaj-
ność i niezawodność. Dzięki szerokim możliwościom zastosowania (cięcie tlenowe, cięcie plazmo-
we, trasowanie plazmowe, wiercenie) jest uniwersalnym narzędziem, będącym w stanie sprostać 
najwyższym oczekiwaniom. Pracując w ponad 400 zakładach przemysłowych całego świata, prze-
cinarka Szafir każdego dnia potwierdza swoją najwyższą jakość.

GŁÓWNE CECHY:
 � wysoka dynamika i precyzja zautomatyzowanego cięcia 3D blach, rur i profili,
 � cięcie blach o grubości do 300 mm,
 � rozbudowana baza predefiniowanych parametrów cięcia,
 � nieograniczona możliwość zwiększenia długości obszaru roboczego. Typ przecinarki SZAFIR

Napędy Serwo AC

Szerokość cięcia (przy dwóch suportach) 2000-7000 mm

Podstawowa długość robocza Dowolna długość od 1500 mm

Szybkość pozycjonowania 25000  mm/min

Grubość cięcia do 200 mm (300 mm – opcja)

Jakość cięcia PN-EN ISO 9013

Dokładność pozycjonowania PN-EN 28206

Wysokość stołu roboczego 740-760 mm

PALNIK TLENOWY HARRIS
Palnik tlenowy jest rozwiązaniem przeznaczonym do cięcia stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Sprawnie radzi sobie z dużym zakresem 
grubości ciętych materiałów. Palnik został wyposażony w czujnik wysokości, automatyczny system zapalania oraz w możliwość manualnego ustawiania kąta. 

STÓŁ ODCIĄGOWY
Modułowe stoły sekcyjne pozwalają na skuteczną niwelację zapylenia, powstałego w wyniku procesu cięcia. W przecinarce zastosowano samonośną kon-
strukcję, na której spoczywa rama z wymiennymi rusztami. Taka budowa stanowi gwarancję bezpiecznej i wydajnej pracy. Stół odciągowy jest wyposażony 
w system inteligentnego odprowadzania pyłów z obszaru cięcia. Każdy segment składa się z konstrukcji nośnej z kanałami wyciągowymi, rusztu diagonalnego, 
wanny na odpady, elementów pneumatycznych i sterujących.

STEROWNIK CNC
Sterownik ECS872 to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe, wyposażone w monitor dotykowy. Wydajne podzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne 
warunki panujące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki. Bogata funkcjonalność autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny 
interfejs sterownika, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja przecinarki Szafir jest wykonana z zamkniętych profili o dużych przekrojach. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie obszarów cięcia, o maksy-
malnej szerokości 7 000 mm. Wielkość wózków prowadzących, specjalnie przygotowana jezdnia oraz zastosowanie prowadnic liniowych, skutecznie stabilizuje 
maszynę, zapewniając wyjątkową dokładność i bezpieczeństwo procesów cięcia. 

PLAZMA

TLEN

OSPRZĘT DODATKOWY

FILTROWENTYLACJA PRZEDŁUŻENIE PORTALU TRASOWANIE PLAZMOWE

WIERCENIE ZNAKOWANIE GŁOWICA VORTEX 3D

OBROTNIK DO RUR I PROFILI

STÓŁ WYMIENNY

GŁOWICA VORTEX 3D FACELIFT
Bazując na sukcesie Vortex 3D, zmodernizowana głowica plazmowa Vortex 3D FL, charakteryzuje się mniejszą masą i większą dynamiką. Vortex 3D FL pozwala na precy-
zyjne ukosowanie i fazowanie blach, podczas jednego procesu cięcia. Kąt obrotu +/- 540° oraz kąt wychyłu głowicy +/- 47°, czyni z niej uniwersalne narzędzie do cięcia w 
trzech wymiarach, wraz z przygotowaniem faz spawalniczych na Y, V i K. Głowica Vortex 3D FL została wyposażona w czujniki: antykolizyjny, electrical/mechanical touch 
oraz czujnik wysokości, a także technologie: Contour Cut®, Contour Cut Speed®, Diameter Pro®, True Hole® i True Bevel®.
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Jantar
CHARAKTERYSTYKA
Jantar jest najczęściej wybieranym modelem spośród wszystkich przecinarek marki Eckert, bę-
dąc jednocześnie bezkonkurencyjnym w swojej klasie cenowej. Korzystają z niej duże zakłady 
przemysłowe oraz mniejsze przedsiębiorstwa, poszukujące rozwiązań zarówno oszczędnych jak 
i niezawodnych.
Przecinarkę Jantar można wyposażyć w system cięcia plazmowego i tlenowego oraz dodatko-
wo poszerzyć jej funkcjonalność, za pomocą bogatej oferty osprzętu dodatkowego (trasowanie 
i punktowanie plazmowe, znakowanie, wiercenie oraz obróbka rur i profili). Jej konstrukcja zosta-
ła zoptymalizowana pod kątem bezawaryjności, co potwierdzają setki klientów w całej Europie.

GŁÓWNE CECHY:
 � atrakcyjna cena bogato wyposażonej wersji podstawowej,
 � wysoka dynamika i precyzja cięcia 2D blach, rur i profili,
 � możliwość cięcia materiałów o grubości od 0,5 mm do 100 mm,
 � rozbudowana baza predefiniowanych parametrów cięcia,
 � nieograniczona możliwość zwiększenia długości obszaru roboczego.

Typ przecinarki JANTAR
Napędy Serwo AC

Szerokość cięcia 1500, 2000, 2500, 3000 mm

Podstawowa długość robocza Dowolna długość od 1500 mm

Szybkość pozycjonowania 25000  mm/min

Grubość cięcia do 100 mm

Jakość cięcia PN-EN ISO 9013

Dokładność pozycjonowania PN-EN 28206

Wysokość stołu roboczego 740-760 mm

SUPPORT HD3000
Support HD3000 pozwala na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych palników plazmowych. Unikalne rozwiązanie napędu i prowadzenia suportu w osi Z 
dzięki zastosowaniu przekładni śrubowo-kulowej oraz wysokoobrotowego serwonapędu pozwala dynamicznie i precyzyjnie kontrolować wysokość palnika. Sup-
port HD3000 wyposażony jest w czujniki: antykolizyjny, electrical/mechanical touch oraz czujnik wysokości, a także technologie: Contour Cut®, Contour Cut Spe-
ed®, Diameter Pro® oraz True Hole®.

PALNIK TLENOWY HARRIS
Palnik tlenowy jest rozwiązaniem przeznaczonym do cięcia stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Sprawnie radzi sobie z dużym zakresem grubo-
ści ciętych materiałów. Palnik został wyposażony w czujnik wysokości, automatyczny system zapalania oraz w możliwość manualnego ustawiania kąta. 

STÓŁ ODCIĄGOWY
Modułowe stoły sekcyjne pozwalają na skuteczną niwelację zapylenia, powstałego w wyniku procesu cięcia. W przecinarce zastosowano samonośną konstrukcję, 
na której spoczywa rama z wymiennymi rusztami. Taka budowa stanowi gwarancję bezpiecznej i wydajnej pracy. Stół odciągowy jest wyposażony w system inteli-
gentnego odprowadzania pyłów z obszaru cięcia. Każdy segment składa się z konstrukcji nośnej z kanałami wyciągowymi, rusztu diagonalnego, wanny na odpady, 
elementów pneumatycznych i sterujących.

STEROWNIK CNC
Sterownik ECS872 to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe, wyposażone w monitor dotykowy. Wydajne podzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne wa-
runki panujące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki. Bogata funkcjonalność autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny interfejs 
sterownika, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny. 

KONSTRUKCJA
Konstrukcja portalu opiera się o spawany profil stalowy, który dzięki odprężaniu charakteryzuje się dużą sztywnością, przy zachowaniu relatywnie niewielkiej 
masy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne gwarantują stabilność geometrii maszyny, która nie ulega rozregulowaniu przy dużych obciążeniach zarówno ma-
sowych jak i termicznych.

PLAZMA

TLEN

OSPRZĘT DODATKOWY

FILTROWENTYLACJA PRZEDŁUŻENIE PORTALU TRASOWANIE PLAZMOWE

WIERCENIE ZNAKOWANIE

OBROTNIK DO RUR I PROFILI

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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Agat

Typ przecinarki AGAT
Napędy Serwo AC

Szerokość cięcia 1500, 2000, 2500, 3000 mm

Podstawowa długość robocza Maksymalnie 6000 mm

Szybkość pozycjonowania 25000  mm/min

Grubość cięcia do 100 mm

Jakość cięcia PN-EN ISO 9013

Dokładność pozycjonowania PN-EN 28206

Wysokość stołu roboczego 740-760 mm

CHARAKTERYSTYKA
Agat jest urządzeniem przeznaczonym do kształtowego i prostoliniowego cięcia blach ze stali wę-
glowych, niskostopowych i metali kolorowych. Agat jest stworzony z myślą o średnich i małych 
producentach konstrukcji stalowych oraz o warsztatach i oddziałach remontowych dużych firm.
Przecinarkę Agat można wyposażyć w system cięcia plazmowego i tlenowego. Sprawdzona i bez-
awaryjna konstrukcja, bardzo atrakcyjna cena oraz wysokie możliwości sprawiły, że przecinarkę 
Agat doceniły setki klientów w całej Polsce.

GŁÓWNE CECHY:
 � atrakcyjna cena wersji podstawowej,
 � bardzo dobra dynamika i precyzja cięcia blach,
 � możliwość cięcia materiałów o grubości od 0,5 mm do 100 mm,
 � rozbudowana baza predefiniowanych parametrów cięcia.

SUPPORT PLAZMOWY
Support plazmowy pozwala na pełne wykorzystanie możliwości palników plazmowych do ekonomicznego i dobrego jakościowo cięcia materiałów ze stali kon-
strukcyjnej, stopowej i kolorowej. Niskie koszty inwestycji w technologię plazmową w połączeniu z wysoką wydajnością sprawiają, że support plazmowy jest do-
skonałym uzupełnieniem technologii cięcia tlenowego.

PALNIK TLENOWY
Palnik tlenowy jest rozwiązaniem przeznaczonym do cięcia stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Sprawnie radzi sobie z dużym zakresem gru-
bości ciętych materiałów. Palnik został wyposażony w czujnik wysokości, automatyczny system zapalania oraz w możliwość manualnego ustawiania kąta. 

STÓŁ ODCIĄGOWY
Modułowe stoły sekcyjne pozwalają na skuteczną niwelację zapylenia, powstałego w wyniku procesu cięcia. W przecinarce zastosowano samonośną konstrukcję, 
na której spoczywa rama z wymiennymi rusztami. Taka budowa stanowi gwarancję bezpiecznej i wydajnej pracy. Stół odciągowy jest wyposażony w system inteli-
gentnego odprowadzania pyłów z obszaru cięcia. Każdy segment składa się z konstrukcji nośnej z kanałami wyciągowymi, rusztu diagonalnego, wanny na odpady, 
elementów pneumatycznych i sterujących.

STEROWNIK CNC ECS 872
Sterownik ECS872 to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe, wyposażone w monitor dotykowy. Wydajne podzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne wa-
runki panujące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki. Bogata funkcjonalność autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny interfejs 
sterownika, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny.

PLAZMA

TLEN

OSPRZĘT DODATKOWY

FILTROWENTYLACJA

KONSTRUKCJA
Konstrukcja portalu opiera się o spawany profil stalowy, który dzięki odprężaniu charakteryzuje się dużą sztywnością, przy zachowaniu relatywnie niewielkiej 
masy. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne gwarantują stabilność geometrii maszyny, która nie ulega rozregulowaniu przy dużych obciążeniach zarówno ma-
sowych jak i termicznych.
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Opal WateJet Combo
CHARAKTERYSTYKA
Opal WaterJet Combo jest jedyną na świecie maszyną, łączącą zalety technologii ultraszybkiego 
cięcia plazmowego i dokładność cięcia strumieniem wody. Synergiczne wykorzystanie możliwo-
ści, jakie dają dwie różne technologie sprawia, że maszyna ta pozwala w pełni wykorzystać atuty 
każdej z nich.
Dzięki swojej uniwersalności przecinarka Opal WaterJet Combo sprawdza się zarówno w wielkich 
fabrykach, jak i małych przedsiębiorstwach, realizujących różnorodne zlecenia.

GŁÓWNE CECHY:
 �  innowacyjne, chronione patentem połączenie technologii wodnej i plazmowej,  
umożliwiające zautomatyzowane cięcie elementów obiema technologiami,

 � obniżenie kosztów produkcji nawet o 70% w porównaniu do innych maszyn typu WaterJet,
 � uniwersalne narzędzie do cięcia każdego rodzaju materiału,
 � możliwość instalacji głowicy Pro-X 3D,
 � dowolność w wyborze technologii podczas cięcia różnych krawędzi pojedynczego elementu,
 � mocna konstrukcja i niezawodność maszyny,
 � możliwość cięcia wyłącznie wodą lub wodą z użyciem ścierniwa.

Typ przecinarki OPAL WATERJET COMBO
Napęd serwo AC

Szerokość cięcia 1500 - 6000 mm

Podstawowa długość robocza 1000 - 12000 mm

Grubość cięcia 0,5 - 150 mm (opcjonalnie 250 mm)

Prędkość przejazdowa 25000 mm/min

Dokładność pozycjonowania ±0,025 mm

SUPPORT HD3000
Support HD3000 umożliwia na pełne wykorzystanie atutów nowoczesnych palników plazmowych. Unikalne rozwiązanie napędu i prowadzenia suportu w osi 
Z, dzięki zastosowaniu przekładni śrubowo-kulowej oraz wysokoobrotowego serwonapędu, pozwala dynamicznie i precyzyjnie kontrolować wysokość palnika. 
Support HD3000 wyposażony jest w czujniki: antykolizyjny, electrical/mechanical touch oraz czujnik wysokości, a także technologie: Contour Cut®, Contour 
Cut Speed®, Diameter Pro® oraz True Hole®.

GŁOWICA Pro-X 3D
5-cio osiowa głowica wodna ProX3D zapewnia efektywną obróbkę wodną, gwarantując uzyskanie maksymalnej precyzji w przestrzeni trójwymiarowej. Możli-
wość cięcia pod kątem +/- 60o oraz kompensacja stożka zapewniają wysoką dokładność, a także praktycznie zerowy skos krawędzi cięcia.

STÓŁ WODNY
Przecinarka Opal WaterJet Combo posiada solidny, wyposażony w podwójny system krat wema, stół wodny. Stalowa, w pełni ocynkowana konstrukcja gwaran-
tuje trwałość i odporność na korozję. Niezależna od jezdni, konstrukcja stołu zwiększa stabilność i żywotność maszyny.

KONSTRUKCJA
Przecinarka Opal WaterJet Combo posiada budowę portalową, zoptymalizowaną do pracy maszyny w dwóch technologiach. Maszyna jest wykonana ze stalowych 
profili zamkniętych, które zapewniają wysoką stabilność. Elementy jezdne portalu zostały zabezpieczone przed działaniem wody za pomocą osłon mieszkowych. Dzięki 
relatywnie niskiej masie portalu, Opal WaterJet charakteryzuje się doskonałą dynamiką, a zastosowanie silników high precision zwiększa dokładność pozycjonowania. 

OSPRZĘT DODATKOWY

OBROTNIK DO RUR I PROFILI

TRASOWANIE PLAZMOWE

GŁOWICA PRO-X3D

ZNAKOWANIE

SYSTEM ZGRZEBŁOWY

CIĘCIE ZE ŚCIERNIWEM

DYNAMICZNA ZMIANA LUSTRA WODY

SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY

WODA

PLAZMA

I-VISION
Najnowocześniejszy sterownik i-Vision to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe. Wydajne podzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne warunki panu-
jące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki. Bogata funkcjonalność autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny interfejs sterow-
nika, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny. Umieszczenie sterownika na ruchomym ramieniu zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo 
pracy operatora, umożliwiając obserwację procesu cięcia podczas obsługi sterownika.

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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Opal WaterJet
CHARAKTERYSTYKA
Przecinarka Opal WaterJet powstała w odpowiedzi na potrzebę wyjątkowo precyzyjnego i pozba-
wionego strefy wpływu ciepła, cięcia elementów. Dzięki wyposażeniu w nowoczesne, wydajne 
pompy wysokociśnieniowe, jest przeznaczona do obróbki praktycznie wszystkich dostępnych ma-
teriałów, takich jak metal, kamień, drewno i tworzywa sztuczne o grubości nawet 250 mm. Opcjo-
nalne zastosowanie głowicy PRO-X 3D rozszerza możliwości maszyny o pracę w trzech wymiarach.

GŁÓWNE CECHY:
 � wszechstronność zastosowania,
 � brak powstania pyłów w procesie cięcia,
 � możliwość cięcia wodą z użyciem ścierniwa, lub bez,
 � montaż do 4 głowic wodnych jednocześnie.

Typ przecinarki OPAL WATERJET
Napęd serwo AC

Szerokość cięcia 1000 - 6000 mm

Podstawowa długość robocza 1000 - 12000 mm

Grubość cięcia wodą 0,5 - 150 mm (opcjonalnie 250 mm)

Prędkość przejazdowa 25000 mm/min

Dokładność pozycjonowania ±0,025 mm

GŁOWICA 2D
2-osiowa głowica wodna Alfi wykorzystuje sprawdzone rozwiązania technologii cięcia hydroabrazywnego. Dopracowana konstrukcja i wyposażenie głowicy  
w czujnik wysokości i antykolizyjny, gwarantują wysoką jakość cięcia i bezawaryjną pracę.

GŁOWICA Pro-X 3D
5-cio osiowa głowica wodna ProX3D zapewnia efektywną obróbkę wodną, gwarantując uzyskanie maksymalnej precyzji w przestrzeni trójwymiarowej. Możli-
wość cięcia pod kątem +/- 60o  oraz kompensacja stożka wpływają na wysoką dokładność, a także praktycznie zerowy ukos krawędzi cięcia.

STÓŁ WODNY
Przecinarka Opal WaterJet posiada solidny, wyposażony w podwójny system krat wema, stół wodny. Stalowa, w pełni ocynkowana konstrukcja gwarantuje 
trwałość i odporność na korozję. Niezależna od jezdni, konstrukcja stołu zwiększa stabilność i żywotność maszyny.

KONSTRUKCJA
Przecinarka Opal WaterJet posiada budowę portalową. Maszyna jest wykonana ze stalowych profili zamkniętych, które zapewniają wysoką stabilność. Elementy jezd-
ne portalu zostały zabezpieczone przed działaniem wody za pomocą osłon mieszkowych. Dzięki relatywnie niskiej masie portalu, Opal WaterJet charakteryzuje się 
doskonałą dynamiką, a zastosowanie silników high precision zwiększa dokładność pozycjonowania.

WODA

OSPRZĘT DODATKOWY

GŁOWICA PRO-X 3D SYSTEM ZGRZEBŁOWY

CIĘCIE ZE ŚCIERNIWEMSYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY

I-VISION
Najnowocześniejszy sterownik i-Vision to wysokiej klasy urządzenie przemysłowe. Wydajne podzespoły i konstrukcja odporna na ekstremalne warunki panu-
jące na hali produkcyjnej, zapewniają bezawaryjność pracy przecinarki. Bogata funkcjonalność autorskiego oprogramowania oraz intuicyjny interfejs sterow-
nika, pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości maszyny. Umieszczenie sterownika na ruchomym ramieniu zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo 
pracy operatora, umożliwiając obserwację procesu cięcia podczas obsługi sterownika.
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Agregaty plazmowe
Współpracujemy z wiodącymi producentami agregatów plazmowych: Kjellberg i Hypertherm. Technologie wprowadzane przez naszych partnerów pozwalają na osiąganie najlepszych wyni-
ków cięcia palzmowego. Zakres możliwości nowoczesnych agregatów plazmowych zapewnia uzyskiwanie wysokiej dokładności i prostopadłości krawędzi cięcia przy minimalnej lub żadnej 
wypływce spod krawędzi cięcia.

Typ Maks. gr.  
z przebijaniem

Maks. zakres  
od krawędzi

HPR 130 XD 25 mm 38 mm

HPR 260 XD 32 mm 64 mm

HPR 400 XD 50 mm 80 mm

HPR 800 XD 50 mm 80 mm

Typ Maks. gr.  
z przebijaniem

Maks. zakres  
od krawędzi

Powermax 65 10 mm 32 mm (palnik ręczny)

Powermax 85 12 mm 38 mm (palnik ręczny)

Powermax 105 16 mm 50 mm (palnik ręczny)

Powermax 125 20 mm 57 mm (palnik ręczny)

MAX PRO 200 32 mm 75 mm (palnik ręczny)

Systemy plazmowe HyPerformance zapewniają jakość cięcia HyDefinition o znakomitej spójności, szybkości i zwiększonej trwałości materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo obniżają koszty 
wytworzenia wycinanych elementów i poprawiają efektywność produkcji.

Systemy plazmowe Powermax cechują się dużą wydajnością cięcia i znajdują zastosowanie przy wszystkich pracach związanych z automatyczną lub ręczną obróbką stali.

Systemy plazmowe HyPerformance

Systemy plazmowe Powermax

Dane zależą od materiału i struktury.

Dane zależą od materiału i struktury.

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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Typ Maks. gr.  
z przebijaniem Maks. zakres od krawędzi

HiFocus 80i NEO 12 mm 25 mm

HiFocus 130 NEO 25 mm 40 mm

HiFocus 161i NEO 30 mm 50 mm

HiFocus 280i NEO 35 mm 70 mm

HiFocus 360i NEO 40 mm 80 mm

HiFocus 440i NEO 50 mm 120 mm

HiFocus 600i NEO 80 mm 160 mm

Typ Maks. gr.  
z przebijaniem Maks. zakres od krawędzi

PA-S45W 20 mm 45 mm (palnik ręczny)

PA-S70W 30 mm 70 mm (palnik ręczny)

Typ Maks. gr.  
z przebijaniem Maks. zakres od krawędzi

SmartFocus 130 25 mm 40 mm

SmartFocus 200 30 mm 60 mm

SmartFocus 300 40 mm 80 mm

SmartFocus 400 50 mm 100 mm

Linia agregatów HiFocus zalecana jest do cięcia wszystkich rodzajów stali niskostopowych i wysokostopowych. Dzięki wyjątkowym parametrom szczególne zastosowanie znajduje jednak 
przy cięciu stali nierdzewnej i aluminium.

Linia agregatów SmartFocus stanowi doskonałą alternatywę w stosunku do linii agregatów HiFocus. Agregaty te cechują się porównywalnymi parametrami technicznymi, przy znacznie niż-
szych kosztach inwestycji w zakup samego agregatu.

Linia agregatów PA-S cechuje się wąską szczeliną cięcia, minimalnymi stratami obrabianego materiału, emisją niewielkiej ilości substancji szkodliwych, a to wszystko dzięki zastosowaniu 
precyzyjnego (wąskiego) strumienia plazmy wraz z funkcją Double-Straight.

Agregaty HiFocus

Agregaty SmartFocus

Agregaty PA-S

Dane zależą od materiału i struktury.

Dane zależą od materiału i struktury.

Dane zależą od materiału i struktury.

NOWOŚĆw ofercie
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Typ pompy HPS 4022 HPS 4037
HPD 4037 HPD 4055 HPD 4075 HPS 6045

HPD 6045 HPD 6090

Moc [kW] 22 37 55 75 45 90

Maks. przepływ [l/min] 2,3 3,8 5,7 7,6 2,8 5,4

Ciśnienie [bar] 400-3800 400-3800 400-3800 400-3800 600-6000 600-6000

Pojemność zbiornika oleju [l] 100 200 200 200 200 200

Długość [mm] 2300 2300 2300 2650 2650 2650

Szerokość [mm] 760 1050 1050 1200 1200 1200

Wysokość [mm] 1410 1470 1470 1470 1470 1470

Typ pompy Ecotron 40.37 Servotron 40.37
Moc [kW] 37 37

Maks. przepływ [l/min] 3,8 3,8

Ciśnienie [bar] 4000 4000

Pojemność zbiornika oleju [l] 130 95

Długość [mm] 1800 1950

Szerokość [mm] 800 970

Wysokość [mm] 1150 1400

Pompy wysokociśnieniowe

Pompa wysokiego ciśnienia firmy UHDE to główny ele-
ment systemu do cięcia hydroabrazywnego. Za jej pomocą 
możliwe jest wytworzenie ciśnienia wody dochodzącego 
do 6000 bar. W zależności od rodzaju materiału, maksy-
malna grubość efektywnego cięcia wodą wynosi nawet 
250 mm. Technologią wodną możemy ciąć różne materia-
ły – stal, szkło, kamień czy tworzywa sztuczne.

NOWOŚĆw ofercie
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Źródła laserowe

Rezonator YLS-1000 YLS-2000 YLS-3000 YLS-4000 YLS-5000 YLS-6000
Moc (kW) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Zalecana moc chłodzenia (kW) 2,1 4,2 6,4 8,5 10,4 12,6

Przyłącze elektryczne (kW) 3,1 6,1 9,1 12,1 15,1 18,2

Maks. grubość materiału YLS-1000 YLS-2000 YLS-3000 YLS-4000 YLS-5000 YLS-6000
Stal czarna [mm] 10 15 18 20 22 25

Stal nierdzewna [mm] 4 8 10 12 15 20

Aluminium [mm] 4 8 10 12 15 15

Niezawodne źródło, o konstrukcji modułowej, firmy IPG po-
siada ponad 30% sprawność (Wall-plug efficiency), co skut-
kuje 3-krotnie mniejszym poborem energii w porównaniu  
do źródła CO2, a jego żywotność sięga nawet 100 tys. godzin. 

Dane zależą od materiału i struktury.
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Laser Fiber

Firma Power-Tech specjalizuje się w produkcji systemów cięcia lasero-
wego marki EAGLE. Do procesu cięcia urządzenia te wykorzystują tech-
nologię laserową - źródło lasera fiber (światłowodowego). Nasze co-
dzienne działania kierujemy ku rozwojowi, ulepszaniu i wprowadzaniu 
efektywnych zmian. Pracujemy aby dostarczać naszym Klientom zinte-
growane systemy, które są najlepszym partnerem w produkcji dla każ-
dej grubości blach. 

Stawiamy się w światowej czołówce jeśli chodzi o systemy cięcia lasero-
wego. Serie maszyn iNspire i eVision to pełno produkcyjne urządzenia, 
które umożliwiają wycinanie detali o wysokiej jakości powierzchni i naj-
wyższej dokładności zachowując jednocześnie bardzo wysoką dynamikę 
procesu cięcia.

Świetnie rozumiemy procesy produkcyjne dlatego proponując wycinar-
ki laserowe marki EAGLE oferujemy Państwu:

 � komfortową, bezawaryjną pracę,
 � łatwą obsługę systemu oraz kontrolę i rozliczenie produkcji,
 � niskie koszty zużycia gazów oraz energii,
 � niskie koszty serwisowe,
 � najwyższe dokładności cięcia,
 � dużą dynamikę oraz utrzymanie parametrów pracy,
 � szybką dostawę części zamiennych.

Maksymalne grubości obrabianych materiałów 1

Dostępne źródła 
lasera [jm] 1 kW 1,5 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW

Stal czarna [mm] 10 14 16 20 20 25 30 40 50 60

Stal nierdzewna [mm] 4 6 10 15 20 25 30 40 50 60

Aluminium [mm] 2 4 6 12 15 20 30 35 40 50

Mosiądz [mm] 2 3 4 6 8 10 12 15 20 30

Miedź [mm] 1,5 2 4 6 6 8 10 15 20 25
1)Wartości osiągane w warunkach zależnych od jakości obrabianego materiału, jakości gazów tnących, jakości obsługi i programu NC oraz stanu elementów zużywających się.

NOWOŚĆw ofercie
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Maszyny z serii inspire to innowacyjne, zaawansowane technolo-
gicznie wycinarki dedykowane klientom o najwyższych oczekiwa-
niach przeznaczone do  produkcji masowej o najwyższej precyzji.

Obszar pracy
MODEL [jm] 1225 1530 2040 2060 2560

Oś x [mm] 2500 3060 4060 6060 6060

Oś y [mm] 1290 1540 2040 2040 2540

Oś z [mm] 100 100 100 100 100

Maksymalne prędkości
Równolegle do osi x, y, z 250 [m/min]

Symultanicznie 350 [m/min]

Parametry osi
Powtarzalność 0,03 [mm]

Dokładność cięcia 0,05 [mm]

Przyspieszenia 60 [m/s²]

Min. Programowalny skok 0,001 [mm]

Maszyny z serii iNspire

Maszyny z serii evision to uniwersalne, nowoczesne maszyny 
przeznaczone do zróżnicowanej oraz  wydajnej  produkcji

Obszar pracy
MODEL [jm] 1225 1530 2040 2060 2560

Oś x [mm] 2500 3060 4060 6060 6060

Oś y [mm] 1290 1540 2040 2040 2540

Oś z [mm] 100 100 100 100 100

Maksymalne prędkości
Równolegle do osi x, y, z 150 [m/min]

Symultanicznie 250 [m/min]

Parametry osi
Powtarzalność 0,03 [mm]

Dokładność cięcia 0,1 [mm]

Przyspieszenia 30 [m/s²]

Min. Programowalny skok 0,001 [mm]

Maszyny z serii eVision

Maszyny z serii eSmart

Obszar pracy
MODEL [jm] 1225 1530

Oś x [mm] 2560 3060

Oś y [mm] 1290 1540

Oś z [mm] 100 100

Maksymalne prędkości
Równolegle do osi x, y, z 120 [m/min]

Symultanicznie 210 [m/min]

Parametry osi
Powtarzalność 0,03 [mm]

Dokładność cięcia 0,1 [mm]

Przyspieszenia 20 [m/s²]

Min. Programowalny skok 0,001 [mm]

LASER FIBER

LASER FIBER

LASER FIBER

Maszyny z serii eSmart to urządzenia przeznaczone do ekono-
micznego cięcia zarówno krótkich jak i długich serii.
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NIEZAWODNY - LASER FIBER
Źródło jest zaprojektowane na 100 000 godzin pracy. Prowadzenie wiązki laserowej od-
bywa się światłowodem, który umożliwia przekazywanie energii ze źródła lasera do gło-
wicy tnącej bez żadnych zakłóceń i strat mocy. 

GOTOWY DO PRACY W 15 SEKUND - LINIAŁY ABSOLUTNE
Służące do ustalania położenia elementów roboczych w maszynie solidne i zaawanso-
wane liniały absolutne są bardzo odporne na zabrudzenia i zadrapania. Dzięki nim oraz 
oprogramowaniu TwinCat 3 maszyna jest w 15 s od włączenia gotowa do pracy.

DYNAMICZNY I BEZAWARYJNY - SILNIKI LINIOWE
Silniki liniowe zainstalowane we wszystkich osiach pozwalają na precyzyjną obróbkę 
materiału. Główne zalety tego rozwiązania to zminimalizowane tarcie, brak luzów, brak 
przekładni generujących straty energii.

PRECYZYJNY - GŁOWICA TNĄCA
System laserowy realizuje proces cięcia przy użyciu jednej głowicy, która umożliwia ob-
róbkę całego dostępnego spektrum grubości blach dla danej mocy lasera. Rozwiązanie 
to podnosi jakość i efektywność pracy maszyny. 

WYDAJNY - ZMIENIACZ STOŁÓW
Dynamiczny zmieniacz stołów umożliwia szybką wymianę palet. Jego konstrukcja po-
zwala na pełną wymianę stołów w czasie poniżej 10 s.

STABILNY - KORPUS Z MATERIAŁU KOMPOZYTOWEGO
Korpus wyprodukowany z materiału kompozytowego świetnie tłumi drgania i zapewnia 
dokładność cięcia na poziomie porównywalnym z  urządzeniami pomiarowymi. To sta-
bilna podstawa dla niezwykle szybkich silników liniowych.

INNOWACYJNY - TRAWERSA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Trwała i lekka trawersa z włókna pozwala obniżyć masę części ruchomych maszyny  
i jednocześnie zapewnia niemal idealną sztywność. Jest to rozwiązanie uwydatniające 
dynamikę produkcji i szybkość obróbki metalu.

PRODUKTYWNY - AUTOMATYZACJA
Klientom pragnącym automatyzować swoją produkcję dajemy możliwość rozbudowy o 
systemy załadowczo -rozładowcze wraz z magazynem aby podnieść wydajność i możli-
wości produkcyjne. 

INTUICYJNY - OPROGRAMOWANIE
Nowoczesne oprogramowanie maszyny umożliwia intuicyjną obsługę systemu. Maszyny 
EAGLE są przyjazne dla operatora i łatwe w obsłudze. 

EKONOMICZNY - RAPORT ERS
Eagle Reporting System to autorski system raportowania procesu produkcji, który oferu-
je obniżenie kosztów, wzrost wydajności, lepszą organizację pracy. Pokazuje jak  możesz 
zaoszczędzić czas i pieniądze w twojej firmie.

OSZCZĘDNY - DROP & CUT
Funkcja Drop&Cut daje możliwość łatwego wykorzystania materiału odpadowego na-
wet o kształtach nieregularnych i z otworami. 

JAKOŚĆ - CATLINE
Nowoczesny i prosty w obsłudze system cięcia grubych blach CatLine pozwala na uzy-
skanie wysokiej jakości krawędzi na stali nierdzewnej do 35 mm i cięcie aluminium do 
grubości 30 mm. Opcja pozwala na używanie mniejszych konturów i wycinanie małych 
otworów laserem.

EFEKTYWNY - STEROWANIE
Wycinarki laserowe Eagle są wyposażone w precyzyjne i niezawodne sterowanie firmy 
Beckhoff i technologię EtherCAT umożliwiającą szybką metodę komunikacji. Sterowanie 
w czasie rzeczywistym jest błyskawiczne, mierzone w mikrosekundach.

RZETELNY - DIAGNOSTYKA ON-LINE
EAGLE umożliwia diagnostykę maszyny on-line przez serwis producenta oraz zdalną po-
moc  techniczną przy usuwaniu zaistniałych awarii. Profesjonalna obsługa klienta oraz 
szybka dostawa części zamiennych.

Zalety systemów cięcia laserowego

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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Crane Master system załadunkowo - rozładunkowy
Automatyczny system załadunkowo-rozladunkowy - ładuje arkusze blachy, rozładowuje wycięte elementy i jest całkowicie zintegrowany z wycinarką laserową. Urządzenie wyposażone jest  
w system rozdzielania oraz funkcję pomiaru grubości blachy, który sprawdza czy jest ona zgodna z zadanym programem. 

Jak pracuje CraneMaster?
Rama załadowcza za pomocą oddzielnie sterowanych ssawek, pobiera arkusze materiału ze stołu załadowczego i transportuje je na wymieniacz palet maszyny. Kosz rozładowczy za pomocą 
przenośnika grzebieniowego pobiera wycięte elementy i umieszcza na górnej powierzchni ramy załadowczej. Pobieranie świeżego materiału oraz zdejmowanie wyciętych elementów od-
bywa się symultanicznie (jednocześnie).

Crane Master Store 

Zintegrowany system załadunkowo - rozładunkowy oferujący wydajne połączenie między wycinarką laserową a systemem magazynowym, sprawia, że automatyzacja załadunku i rozładunku 
jest jeszcze bardziej efektywna. To rozwiązanie przeznaczone jest dla dużej produkcji. System wychodzi naprzeciw dzisiejszym przedsiębiorcom, kładącym nacisk na pełną automatyzację 
procesu produkcji.

Crane Master Store to kompleksowa instalacja składająca się z:
 � wycinarki laserowej Eagle iNspire bądź eVision,
 � systemu załadunkowo-rozładunkowego CraneMaster,
 � magazynu blach TwinTower.

Na czym polega praca systemu?
Z wieży magazynowej TwinTower z wybranej półki pobierany jest materiał. System Crane-
Master odbiera arkusze blachy, transportuje i ładuje je na stół wymienny wycinarki lasero-
wej. Po wycięciu zaplanowanych detali CraneMaster odbiera obrobiony materiał ze stołu 
i odkłada go do kosza rozładowczego, który później może być transportowany do wieży 
magazynowej lub do miejsca odbioru detali.
Inwestycja w Crane Master Store to przede wszystkim znaczące usprawnienie pracy ope-
ratorów wycinarki laserowej, oszczędzenie miejsca na hali produkcyjnej dzięki zastosowa-
niu TwinTower. System ten pozwala na produkcję zwiększonej ilości elementów w krót-
szym czasie, co z kolei owocuje podniesieniem wydajności i możliwości produkcyjnych.

NOWOŚĆw ofercie
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INFORMACJE OGÓLNE:
 � belgijski producent,
 � maszyny o długościach roboczych od 2,0 do 6,0 metrów i możliwości cięcia blach od 6 do 32 mm,
 � dwa cylindry pchające nóż mocowane w górnej lub dolnej części maszyny,
 � nóż z czterema krawędziami tnącymi,
 � szybkie manualne lub automatyczne ustawianie szczeliny pomiędzy nożami,
 � standardowe sterowanie SP 9 lub pełne CNC SC90,
 � elektro-hydrauliczne ustawienie kąta pochylenia noża górnego z odczytem pozycji na panelu sterowania,
 � licznik cięć z możliwością zerowania,
 � ramie ustawcze do cięcia prostopadłego ze skalą pomiarowa, rowkiem teowym i ogranicznikiem,
 � stół podporowy wyłożony blokami ułatwiającymi chwytanie blach,
 � niezależne dociski trzymające blachę w trakcie ciecia.

Nożyce gilotynowe

INFORMACJE OGÓLNE:
 � belgijski producent,
 �  maszyny o długościach roboczych od 1,6 do 6,0 metrów i naciskach od 40 do 400 ton, na specjalne zamówienia maszyny 
typu HDSY (dowolna długość i nacisk),

 � elektro-hydrauliczne poziomowanie i zmiana głębokości stempla przez system SYNCHRO,
 � automatyczna kompensacja ugięcia ram bocznych przez układ ramion pomiarowych z liniałami elektronicznymi,
 �  pulpit operatora na ruchomym ramieniu ze sterowaniem CNC ROBOSOFT EasyBend2D w standardzie, możliwość rozbu-
dowy do FastBend2D lub FastBend3D,

 � oś X: pozycja zderzaka tylnego programowalna z dokładnością 0,1 mm,
 � hydraulicznie napędzane osie Y1/Y2: zmiana głębokości stempla z dokładnością 0,01 mm,
 � programowalne ciśnienie, skok stempla, punkt „martwy”,
 � centralny, manualnie lub automatycznie ustawiany stół kompensacji strzałki ugięcia,
 � narzędzia typu WILA lub PROMECAM,
 � w standardzie maszyna sterowana w 3 osiach CNC, możliwość rozbudowy do 12 osi sterowanych CNC.

Prasy krawędziowe

2. Urządzenia do plastycznej obróbki blach
NOWOŚĆw ofercie
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INFORMACJE OGÓLNE:
 � belgijski producent,
 � maszyny o wymiarach roboczych od 1500x2000 do 1500x3000 mm,
 � maksymalna grubość obrabianej blachy do 6,5 mm,
 � programowalna głowica hydrauliczna z wysoką częstotliwością skoków,
 � przyjazne w obsłudze sterowanie graficzne SIEMENS,
 � sześć osi sterowanych numerycznie,
 � karuzela narzędziowa 12 lub 20 pozycyjna z automatyczną wymianą,
 � 12 lub 20 kompletnych opraw narzędziowych,

Wykrawiarki CNC

INFORMACJE OGÓLNE ZWIJAREK DO BLACHY:
 � belgijski producent,
 �  maszyny o długościach roboczych od 1,25 do 4,1 m i możliwościach 
zwijania blach do 110 mm,

 � sterowania konwencjonalne, NC i CNC,
 � utwardzone walce o twardości 50-55 HRC,
 � wyposażenie hydrauliczne umożliwiające wykonywanie stożków,
 � hydrauliczna podpora z łożyskiem dla walca podnoszonego,
 � ergonomicznie zaprojektowany pulpit operatora,
 � zabezpieczenie przeciążeniowe układu hydraulicznego,
 � zewnętrzny system bezpieczeństwa,
 � możliwość montażu suportu górnego i/lub bocznych.

INFORMACJE OGÓLNE ZWIJAREK DO RUR i PROFILI:
 � belgijski producent,
 � sterowania konwencjonalne, NC i CNC,
 � trzy walce napędzane,
 � ergonomicznie zaprojektowany ruchomy pulpit operatora,
 � zabezpieczenie przeciążeniowe układu hydraulicznego,
 � system bezpieczeństwa,
 � walce do profili okrągłych,
 � walce do specjalnych profili,
 � walce do profili kwadratowych,
 � walce dociskające do profili U i I zwijanych wzdłuż osi,
 � walce jezdne i dociskające do profili U i I zwijanych w poprzek osi,
 � zestaw do zwijania spirali.

Zwijarki do blach i profili

 � głowica obrotowa dla wszystkich narzędzi,
 � system odsysania odpadów,
 � system spadania gotowego wyrobu po odcięciu,
 � cztery cylindry repozycjonujące arkusz blachy,
 � trzy hydrauliczne, przestawne łapy mocujące arkusz blachy,
 � stół pokryty szczotkami nie rysującymi materiału,
 � optyczny system bezpieczeństwa.

NOWOŚĆw ofercie
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3. Profesjonalne systemy sprężonego powietrza

Kompresory śrubowe serii KZB COMBO MOST

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową linię sprężarek śrubowych o mocy od 5,5 do 15 kW. Urządzenia te powstały z myślą o małych i średnich zakładach produkcyjnych, cenią-
cych niezawodność oraz niskie koszty wytwarzania sprężonego powietrza. Nasze kompresory dostępne są w wersji wolnostojącej, oraz na zbiorniku z opcją zabudowania osuszacza sprężo-
nego powietrza. Ułatwia to wybór optymalnego rozwiązania dla Państwa potrzeb. 

Nowa gama kompresorów wyróżnia się zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi i wynikającymi z nich zaletami.
 � Energooszczędność związana z zastosowaniem wysoce sprawnego energetycznie stopnia sprężającego.
 � Niezawodność i niskie koszty eksploatacji wynikające z jakości i trwałości zastosowanych komponentów, jak i wysokiej jakości wykonania.
 �  Łatwość obsługi wynikająca z wykonania zgodnie z filozofią „plug & play” oraz „user friendly”. Możliwość natychmiastowego użycia urządzenia bez skomplikowanych prac instalacyjnych, 
jak również zaawansowany sterownik elektroniczny zarządzający i nadzorujący pracą maszyny. Minimalizują ilość uwagi jaką użytkownik musi poświęcić na wytwarzanie sprężonego po-
wietrza w swojej firmie.

 �Wysoka jakość wytwarzanego sprężonego powietrza oraz bardzo niski poziom hałasu to kolejne atuty naszych urządzeń.
 � Jeśli szukacie Państwo dla swojej firmy profesjonalnego urządzenia do pracy ciągłej, to zapraszamy do zakupu naszych kompresorów!

Model KZB 5,5 kW 500 l COMBO KZB 7,5 kW 500 l COMBO
Sprężarka Śrubowa Śrubowa

Moc 5,5 kW 7,5 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13 8 10 13

Wydajność [l/min] 850 700 550 1150 1000 850

Wydajność [m3/h] 51 42 33 69 60 51

Nr katalogowy 60 84 000500 60 84 000501 60 84 000502 60 84 000510 60 84 000511 60 84 000512

Masa 340 kg 350 kg

Głośność 68 dB (A) 70 dB (A)

Zbiornik 500 l 500 l

Wymiary

Długość 2030 mm 2030 mm

Szerokość 650 mm 650 mm

Wysokość 1500 mm 1585 mm

Wyposażenie

Osuszacz tak tak

Filtr wstępny 1 mikron 1 mikron

Filtr dokładny 0,01 mikrona 0,01 mikrona

Model KZB 11 kW 500 l COMBO KZB 15 kW 500 l COMBO
Sprężarka Śrubowa Śrubowa

Moc 11 kW 15 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13 8 10 13

Wydajność [l/min] 1650 1500 1200 2250 2150 1600

Wydajność [m3/h] 99 90 72 135 129 96

Nr katalogowy 60 84 000520 60 84 000521 60 84 000522 60 84 000530 60 84 000531 60 84 000532

Masa 400 kg 400 kg

Głośność 71 dB (A) 73 dB (A)

Zbiornik 500 l 500 l

Wymiary

Długość 2030 mm 2030 mm

Szerokość 650 mm 650 mm

Wysokość 1730 mm 1730 mm

Wyposażenie

Osuszacz tak tak

Filtr wstępny 1 mikron 1 mikron

Filtr dokładny 0,01 mikrona 0,01 mikrona

Kompresory śrubowe zabudowane na zbiorniku wyposażone w komplecie w osuszacz, filtr wstępny i filtr dokładny.
NOWOŚĆw ofercie
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Kompresory śrubowe serii KZB MOST

Model KZB 5,5 kW 270 l
Sprężarka Śrubowa

Moc 5,5 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13

Wydajność [l/min] 850 700 550

Wydajność [m3/h] 51 42 33

Nr katalogowy 60 84 000400 60 84 000401 60 84 000402

Masa 240 kg

Głośność 68 dB (A)

Zbiornik 270 l

Wymiary

Długość 1280 mm

Szerokość 650 mm

Wysokość 1630 mm

Model KZB 5,5 kW 500 l KZB 7,5 kW 500 l
Sprężarka Śrubowa Śrubowa

Moc 5,5 kW 7,5 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13 8 10 13

Wydajność [l/min] 850 700 550 1150 1000 850

Wydajność [m3/h] 51 42 33 69 60 51

Nr katalogowy 60 84 000403 60 84 000404 60 84 000405 60 84 000410 60 84 000411 60 84 000412

Masa 330 kg 350 kg

Głośność 68 dB (A) 70 dB (A)

Zbiornik 500 l 500 l

Wymiary

Długość 1910 mm 1910 mm

Szerokość 650 mm 650 mm

Wysokość 1710 mm 1710 mm

Model KZB 11 kW 500 l KZB 15 kW 500 l
Sprężarka Śrubowa Śrubowa

Moc 11 kW 15 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13 8 10 13

Wydajność [l/min] 1650 1500 1200 2250 2150 1600

Wydajność [m3/h] 99 90 72 135 129 96

Nr katalogowy 60 84 000420 60 84 000421 60 84 000422 60 84 000430 60 84 000431 60 84 000432

Masa 360 kg 360 kg

Głośność 71 dB (A) 73 dB (A)

Zbiornik 500 l 500 l

Wymiary

Długość 2030 mm 2030 mm

Szerokość 650 mm 650 mm

Wysokość 1730 mm 1730 mm

Kompresory śrubowe zabudowane na zbiorniku, bez osuszacza, filtra wstępnego i filtra dokładnego.

NOWOŚĆw ofercie
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Kompresory śrubowe serii K MOST

Model K 5,5 kW 500 l K 7,5 kW 500 l
Sprężarka Śrubowa Śrubowa

Moc 5,5 kW 7,5 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13 8 10 13

Wydajność [l/min] 850 700 550 1150 1000 850

Wydajność [m3/h] 51 42 33 69 60 51

Nr katalogowy 60 84 000300 60 84 000301 60 84 000302 60 84 000310 60 84 000311 60 84 000312

Masa 180 kg 200 kg

Głośność 68 dB (A) 70 dB (A)

Zbiornik 500 l 500 l

Wymiary

Długość 970 mm 970 mm

Szerokość 650 mm 650 mm

Wysokość 860 mm 860 mm

Model K 11 kW 500 l K 15 kW 500 l
Sprężarka Śrubowa Śrubowa

Moc 11 kW 15 kW

Ciśnienie [bar] 8 10 13 8 10 13

Wydajność [l/min] 1650 1500 1200 2250 2150 1600

Wydajność [m3/h] 99 90 72 135 129 96

Nr katalogowy 60 84 000320 60 84 000321 60 84 000322 60 84 000330 60 84 000331 60 84 000332

Masa 250 kg 250 kg

Głośność 71 dB (A) 73 dB (A)

Zbiornik 500 l 500 l

Wymiary

Długość 970 mm 970 mm

Szerokość 720 mm 720 mm

Wysokość 1003 mm 1003 mm

Kompresory śrubowe wolnostojące, bez zbiornika, osuszacza, filtra wstępnego i filtra dokładnego.

Ile kosztuje sprężone powietrze?

Oszczędzanie energii w wypadku sprężarek śrubowych polega na:
 � odzyskiwaniu jak największej ilości ciepła, 
 � stosowaniu rozwiązań obniżających zużycie energii (sterowanie nadrzędne).

Dane dotyczą sprężarki śrubowej dla czasu pracy 40000 godzin.

Koszty inwestycyjne 11 %

Koszty energii elektrycznej 80 %

Koszty obsługi 9 %

NOWOŚĆw ofercie
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Kontenerowe stacje sprężonego powietrza często nazywane są mobilnymi sprężarkami. Świetnie spraw-
dzają się one w firmach, które nie dysponują miejscem na posadowienie kompresorów, lub ich działalność 
wiąże się z częstymi zmianami mijesca pracy. Każdą z mobilnych sprężarkowni dostosowujemy do indy-
widualnych potrzeb Klienta w zakresie wydajności oraz systemu uzdatniania powietrza. Wszystkie stacje 
kontenerowe Walter Kompressortechnik spełniają unijne wymogi bezpieczeństwa, dlatego swobodnie 
mogą być używane na terenie całej Unii Europejskiej

Kompresory w zabudowie kontenerowej

 �Mobilność.
 � Niskie koszty pracy.
 � Dowolna konfiguracja wnętrza.

Kontenerowe stacje sprężonego powietrza – dla kogo?
Od lat firma WALTER Kompressortechnik specjalizuje się w budowie kontenerowych stacji sprężonego po-
wietrza. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się w zakładach, które nie dysponują odpowiednim obiektem 
na zlokalizowanie sprężarkowni, lub ich działalność związana jest z częstymi zmianami miejsca wykonywa-
nej pracy (np. przemysł stoczniowy). 
Klientom, którzy używają sprężonego powietrza okresowo lub nie chcą przekazywać środków inwestycyj-
nych na budowę i wyposażenie nowoczesnej, energooszczędnej kompresorowni oferujemy najem goto-
wej stacji sprężonego powietrza zabudowanej w kontenerze. W ramach świadczonych przez naszą firmę 
usług, oprócz najmu często wchodzi obsługa serwisowa dostarczonego sprzętu. Całościowe podejście do 
zagadnienia wytwarzania sprężonego powietrza sprawia, że staje się ono jednym ze stałych, łatwo poli-
czalnych kosztów działania zakładu.

NOWOŚĆw ofercie
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Kompresory śrubowe seria SK i SKTG

 � Duża żywotność.
 �Wysoka wydajność.
 � Zmniejszony hałas.

Typ Ciśnienie 
(bar)

Wydajność 
[m³/min]

Moc 
[kW] Przyłącze Masa 

[kg]
Wymiary 

DxSxW [mm]

SK 5,5 S
7,5
10 
13

0,77
0,65 
0,53

5,5 R 1/2” 272 1000x550x835

SK 7,5 S
7,5
10 
13

1,15
0,95
0,75

7,5 R 3/4” 385 1000x550x835

SK 11 S
7,5
10
13

1,70
1,40
1,10

11 R 3/4” 414 1217x650x915

SK 15 S
7,5
10
13

2,25
1,96
1,51

15 R 3/4” 450 1217x650x915

SK 15 BS
7,5
10 
13

2,70
2,30 
1,90

15 R 1” 410 1880x850x1465

SK 18,5 S
7,5
10 
13

3,30
 2,80 
2,40

18,5 R 1” 420 1275x850x1465

SK 22 S
7,5 
10 
13

3,80 
3,50 
3,30

22 R 1” 450 1275x850x1465

SK 30 S
7,5 
10 
13

4,60 
4,00 
3,60

30 R 1 1/4” 683 1575x1030x1750

SK 30 SB
7,5
10 
13

5,20 
4,30 
3,70

30 R 1 1/4” 710 1575x1030x1750

SK 37 S
7,5 
10 
13

6,40 
5,40 
4,30

37 R 1 1/4” 742 1575x1030x1750

SK 45 S
7,5 
10 
13

7,20 
6,40 
5,40

45 R 1 1/4” 983 1575x1030x1750

SK 55 S
7,5
10 
13

9,60 
8,50 
6,60

55 R 1 1/2” 1445 2000x1200x1810

SK 75 S
7,5 
10 
13

12,40 
10,50 
8,70

75 R 1 1/2” 1690 2000x1200x1810

SK 90 S
7,5 
10 
13

15,80 
13,50 
11,00

90 R 2” 2240 2500x1400x2037

SK 110 S
7,5 
10 
13

18,80 
15,50 
14,00

110 R 2” 2500 2500x1400x2037

SK 132 S
7,5
10 
13

22,80 
19,50 
16,00

132 R 2 1/2” 2873 2500x1805x2000

SK 160 S
7,5
10 
13

27,40 
23,00 
19,50

160 R 2 1/2” 3030 2500x1805x2000

Typ Ciśnienie 
(bar)

Wydajność 
[m³/min]

Moc 
[kW] Przyłącze Zbiornik 

[L]
Masa 
[kg]

Wymiary DxSxW 
[mm]

SKTG 5,5 S
7,5
10 
13

0,77
0,65
0,53

5,5 R 1/2” 270
500

272
385

1300/1902x650
650x1591/1591

SKTG 7,5 S
7,5
10 
13

1,15
0,95
0,75

7,5 R 3/4” 500 385 1902x650x1591

SKTG 11 S
7,5
10
13

1,70
1,40
1,10

11 R 3/4” 500 414 1902x650x1671

SKTG 15 S
7,5
10
13

2,25
1,96
1,51

15 R 3/4” 500 450 1902x650x1671

Typ Ciśnienie 
[bar]

Wydajność 
[m³/min]

Moc 
[kW] Przyłącze Masa 

[kg] Wymiary DxSxW [mm]

SK 22 KS 7,5
10

4,00
3,60 22 R 1” 483 1275x850x1465

SK 30 KS 7,5
10

5,50
4,50 30 R 1 1/4” 731 1575x1030x1750

SK 37 KS 7,5
10

6,60
5,60 37 R 1 1/4” 742 1575x1030x1750

SK 45 KS 7,5
10

8,50
7,10 45 R 1 1/2” 1370 2000x1200x1810

SK 55 KS 7,5
10

9,80
8,70 55 R 1 1/2” 1520 2000x1200x1810

SK 75 KS 7,5
10

12,60
11,00 75 R 1 1/2” 1670 2000x1200x1810

SK 90 KS 7,5
10

16,20
13,70 90 R 2” 2240 2500x1400x2037

SK 110 KS 7,5
10

19,50
17,90 110 R 2” 2640 2500x1400x2037

SK 132 KS 7,5
10

23,40
20,00 132 R 2 1/2” 2970 2750x1805x2000

SK 160 KS 7,5
10

28,00
23,50 160 R 2 1/2” 3080 2750x1805x2000

SK 200 KS 7,5
10

37,00
30,80 200 NW80 4920 3250x2250x2450

http://www.rywal.eu
http://www.rywal.com.pl/kontakt.html
https://www.youtube.com/user/rywalrhc
https://www.facebook.com/rywalrhc
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Seria GK - na zbiorniku poziomym

Typ
Poj. 

zbiornika 
[l]

Cyl./st. Ssanie 
[l/min]

Wydmuch 
[l/min]

Ciśnienie
[Bar]

Moc 
[kW]

Napięcia
[V]

Masa
[kg]

Wymiary
(dł x szer x wys)

[mm]
GK 235-1.5/50 50 1/1 235 165 10 1.5 230 66 850 x 400 x 770

GK 280-2.2/50 50 1/1 280 200 10 2.2 230/400 66 850 x 400 x 770

GK 280-2.2/100 100 1/1 280 200 10 2.2 230/400 81 1150 x 490 x 850

GK 420-2.2/50 50 2/1 420 340 10 2.2 230/400 71 850 x 400 x 770

GK420-2.2/100 100 2/1 420 340 10 2.2 230/400 86 1150 x 490 x 850

GK530-3.0/50 50 3/1 530 440 10 3.0 400 105 900 x 400 x 800

GK530-3.0/100 100 3/1 530 440 10 3.0 400 115 1150 x 500 x 1000

GK 530-3.0/200 200 3/1 530 440 10 3.0 400 145 1460 x 640 x 1150

GK 630-4.0/100 100 2/1 630 550 10 4.0 400 144 1150 x 505 x 1000

GK 630-4.0/270 270 2/1 630 550 10 4.0 400 195 1650 x 660 x 1150

GK 880-5.5/100 100 3/1 880 740 10 5.5 400 141 1150 x 505 x 1150

GK 880-5.5/270 270 3/1 880 740 10 5.5 400 206 1650 x 510 x 1150

GK 880-5.5/500 500 3/1 880 740 10 5.5 400 246 2000 x 610 x 1250

GK 1400-7.5/500 500 2/2 1400 1100 10 7.5 400 320 2000 x 610 x 1250

GK 1760-2x5.5/500 500 3/1 1760 1520 10 5.5+5.5 400 365 2050 x 610 x 1250

Seria VGK - na zbiorniku pionowym

Typ
Poj. 

zbiornika 
[l]

Cyl./st. Ssanie 
[l/min]

Wydmuch 
[l/min]

Ciśnienie
[Bar]

Moc 
[kW]

Napięcia
[V]

Masa
[kg]

Wymiary
(dł x szer x wys)

[mm]
VGK 420-2.2/100 100 2/1 420 340 10 2.2 230/400 90 630 x 540 x 1240

VGK 530-3.0/100 100 3/1 530 440 10 3.0 400 118 630 x 560 x 1300

VGK 630-4.0/270 270 2/1 630 550 10 4.0 400 192 650 x 700 x 1750

VGK 880-5.5/270 270 3/1 88 740 10 5.5 400 201 650 x 700 x 1800

 � Nowoczesne głowice.
 � Duża żywotność.
 �Wysoka wydajność.
 � Zmniejszony hałas.
 � Optymalne chłodzenie głowicy.

Kompresory tłokowe seria HGK
 �Wolnoobrotowe - 900 obr./min.
 � Zwiększona żywotność głowic.
 � Optymalne chłodzenie głowicy.
 � Zmniejszony hałas.

Kompresory tłokowe seria GK

Typ Zbiornik Wydajność L/min Ciśnienie [bar] Napięcie [V] Masa [kg] Wymiary DxSxW [mm]
HGK 1000 500 1000 16 380 360 2000x610x1250

HGK 1400 500 1400 16 380 385 2000x610x1250

Osuszacze WDF

Typ
Wydajność

Przyłącze Napięcie 
[V]

Czynnik  
chłodzący

Spadek 
ciśnienia 
[mbar]

Ciśnienie 
robocze

Wbudowane 
2 filtry (mikrofon)

Masa 
[kg]

 Wymiary DxSxW 
[mm]m³/min m³/h

WDF 23 0,38 23 1/2” 230/1/50 R134.a 150 16 1 0,01 32 420x360x560

WDF 38 0,68 38 1/2” 230/1/50 R134.a 220 16 1 0,01 32 420x360x560

WDF 53 0,88 53 1/2” 230/1/50 R134.a 350 16 1 0,01 32 420x360x560

WDF 100 1,66 100 3/4” 230/1/50 R134.a 100 16 1 0,01 51 475x475x835

WDF 155 2,58 155 3/4” 230/1/50 R134.a 220 16 1 0,01 53 475x453x831,8

WDF 190 3,16 190 3/4” 230/1/50 R134.a 320 16 1 0,01 55 475x475x835

WDF 210 3,5 210 1 1/2” 230/1/50 R134.a 220 16 1 0,01 78 510x610x870

WDF 305 5,08 305 1 1/2” 230/1/50 R134.a 320 16 1 0,01 83 510x610x870

WDF 375 6,25 375 1 1/2” 230/1/50 R134.a 200 16 1 0,01 86 510x610x870

WDF 495 8,25 495 2” 230/1/50 R134.a 310 16 1 0,01 120 750x700x1170

WDF 623 10,38 623 2” 230/1/50 R134.a 240 16 1 0,01 125 750x700x1170

WDF 930 15,5 930 2” 230/1/50 R134.a 150 16 1 0,01 220 950x730x1370

WDF 1200 20 1200 2” 230/1/50 R134.a 190 16 1 0,01 230 950x730x1370

WDF 1388 23,13 1388 2” 400/3/50 R134.a 350 16 1 0,01 270 950x800x1460

WDF 1800 30 1800 3” 400/3/50 R134.a 290 16 1 0,01 285 950x800x1460

WDF 2500 41,66 2500 3” 400/3/50 R134.a 190 16 1 0,01 392 1165x780x1725

WDF 2775 46,25 2775 3” 400/3/50 R134.a 350 16 1 0,01 410 1165x780x1725
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