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ELMA-Tech - Rozumíme svařovacímu procesu

Prvotřídní kvalita svařování díky spolupráci v oblasti
nejmodernějších trendů vývoje!

V oblasti plazmového, obloukového a odporového svařování
jsme vyvinuli svařovací proces založený na bázi mikroprocesorového řízení „Virtual Machine“ (dle prof. Puschnera). Veškeré
naše svařovací stroje jsou vyráběny v Německu. S novým
a zároveň i nadčasovým ovládáním celého procesu dosahujeme
bezkonkurenčních výsledků z hlediska kvality, spolehlivosti
a energetické účinnosti.

Po celá léta se autoservisy, výroba a opravny karoserií spoléhají na svařovací stroje ELMA-Tech. Zejména bodovací svařovací stroje
Plug & Weld s plně automatickým řízením svařovacího procesu, s funkcí svařování hliníku a integrovaným systémem řízení kvality
nabízejí opravnám karoserií nejvyšší kvalitu v technologii odporového svařování.

Společnost ELMA-Tech vznikla v roce 2002 převzetím sekce
obloukového svařování od firmy DALEX. Od tohoto okamžiku
jsme se postupně vyvinuli od výrobce strojů v oblasti svařovacích
technologií až po poskytovatele řešení komplexních procesů
v obloukovém, plazmovém a odporovém svařování.

S bodovacími a obloukovými svařovacími stroji ELMA-Tech jste tedy technologicky na straně profesionálů a investujete do nadčasové
svařovací techniky. Máme pro vás svařovací techniku vyvinutou pro automobilový průmysl!

Proč? Protože ELMA-Tech bodovací svařovací technika byla vždy vyvíjena v úzkém spojení s požadavky automobilového průmyslu
a je v praxi rovněž využívaná v pilotních halách, předvýrobě, dokončovacích stanicích nebo malosériové výrobě. Naše stroje
standardně svařují hliník, hořčík nebo nové materiály, např. Litecor (ThyssenKrupp).

Servis

Náš cíl:

Dnes svařovat materiály budoucnosti!

• Odborné poradenství a prezentace svařovacího
stroje u Vás
• Servis přímo ve vaší provozovně
• Svařovací zařízení k pronájmu
• Kompetentní podpora prostřednictvím našich
prodejních a servisních pracovníků
• Pečlivé testování strojů

Měřitelné výhody
•
•
•
•

Vyrobeno v ...

Nejlepší stálá svařovací kvalita
Spolehlivost procesu na nejvyšší úrovni
Maximální úspora nákladů na energie
Jednoduchá manipulace a obsluha
ELMA-Tech Gesellschaft für innovative Schweiß- und Beschichtungstechnologie mbH
Wisseraue 1
D - 51597 Morsbach
Telefon: +49 (0)2294 9990-0
Fax: +49 (0)2294 9990-55
E-Mail: info@elmatech.de
Web: www.elmatech-gmbh.de
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Prodejní tým

Servisní tým

Josef BRAUN

Jan VOBORA

• Mobil: +420 774 417 007
• E-Mail: j.braun@elmatech.de

• Mobil: +420 775 007 979
• E-Mail: j.vobora@elmatech.de

Náš servisní tým je k dispozici
na následujícím telefonním čísle:
+420 774 745 007

Petra ČECHOVÁ

Objednávky

• Mobil: +420 774 761 007
• E-Mail: p.cechova@elmatech.de

Vaše objednávky posílejte elektronicky
na e-mailovou adresu:
objednavky@elmatech.de
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PREMIUMspot VISION ...

2_1028.1_1

Multifunkční bodovací svařovací stroj prémiové třídy s kompletním
softwarovým balíčkem pro bezstarostnou opravu automobilů!
Ještě nikdy nebyla oprava karoserií tak snadná! Kvalitní svařování se provádí
bez nastavení parametrů:
•
•
•
•
•

... s řízením svařovacího procesu „Virtual Machine“ (VM)
Optimalizace výrobního procesu, úspora pracovního času.
Inovativní – Jednoduchý – Rychlý – Bezpečný!
Na základě průzkumu zaujímají bodovací zařízení ELMA-Tech technologicky vedoucí postavení na trhu.
10kHz středofrekvenční technologie, malá trafa, lehké bodovací svařovací kleště, virtuální meřící technika a plně
automatický svařovací modus nabízí zákazníkovi spolu s integrovaným systémem zabezpečení kvality jednoduchou
práci s nejvyšší svařovací kvalitou.

Automatickou regulací energetických vstupů
Automatickou detekcí tloušťky plechů
Automatickou detekcí typu materiálu
Automatickým rozpoznáním zkratu
Automatickým sledováním spotřeby energie

Inovace technologie bodového svařování ELMA-Tech spočívá ve způsobu řízení procesu bodového svařování
s jedinečným řízením „Virtual Machine“ – nyní ve 3. generaci (VM3).

Zařízení je vhodné pro plně automatické svařování součástí, zvláště pak dílů s vysokou
pevností, plechů s povrchovou úpravou a lepených ocelových plechů a dále pak hliníkové
svařování tenkých hliníkových plechů do 3 mm. Všechny potřebné metody svařování
v jednom zařízení:
• Bodové svařování v automatickém režimu bez předchozího nastavení
• Konvenční bodové svařování ve standardním režimu dle parametrů proud / čas
• Bodové svařování se zabezpečením kvality a řízením energie: svařovací programy
pro vysokopevnostní plechy a materiály nejvyšší pevnosti, povlakované plechy, plechy
se zbytky barvy, včetně automatického rozpoznání zkratu a usazování, stejně jako specifické programy pro autoopravárenský průmysl, programy se schválenými parametry
výrobců automobilů
• Oprava promáčklin spoterrem, pomocí navaření pinu

Vlastnosti PREMIUMspot VISION

Standardní vybavení

C-kleště s 6 m kabelovým svazkem
Vyložení ramen: 40 / 80 / 350 / 500 mm
10 m síťový přívod zakončený 32 A/5P
zástrčkou
Kufřík s elektrodami
S dodávanými softwarovými balíčky:
VISION-AUTO, VISION-SPEZIAL, VISION-ALU,
ELMA-QS, STANDARD, SINGLE, OPEL,
OPEL-VP

• Ovládání svařovacího procesu „Virtual Machine“ (VM3)
• Vysoké svařovací proudy při nízké hodnotě jističe
(pouze 32 A)
• Záznam o kvalitě bod po bodu
• Regulace energie
• Rozpoznání zkratu
• Stálá kvalita svařování
• Svařovací parametry kdykoliv aktualizovatelné přes USB stick
• Výstup svařovacích parametrů prostřednictví SpotQS Viewer (volitelně)
• Kompletní softwarový balíček
• Jednoduchá a rychlá výměna C-kleští a X-kleští

Plně automatické svařování
s Plug & Weld

Volitelně

Při svařování velkých konstrukcí karoserií
může dojít k vyššímu zatížení bodovacích
kleští. V takových případech doporučujeme
vybavit PREMIUMspot VISION interním
chladicím zařízením, aby bylo dosaženo
maximálního ochlazení výstupní teploty
vody v chladicím oběhu.

Ovládací část VM3

PLUG & WELD PRINCIP

7“ TFT - barevný displej (16:9)
800x480 px - rozlišení
LED podsvícení
Signalizace - režim zařízení
Signalizace - status kvality
USB - rozhraní

Zapnout…
Kontrola elektrody…
Volba automatického
módu… SVAŘOVÁNÍ!

Nastavují Vaši zaměstnanci ještě
parametry anebo už svařují?
Bodové svařování s řízením „Virtual Machine“: pro rychlé a jednoduché pracovní
procesy při opravách karoserií!

Automobilový design Becker, Reichshof

80 mm
Kufr s elektrodami
a 40 mm ramenem
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350 mm

500 mm

… spoléhá na bodovací svařovací stroje ELMA-Tech
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ELMAspot VISION

2_1008.1

Multifunkční bodovací svařovací zdroj s plně automatickým
řízením svařovacích funkcí

Možnosti vybavení strojů pro bodové svařování
Bodovací pistole / Multifunkční pistole WG
Vzduchem chlazená multifunkční pistole s délkou kabelu 2,5 m
pro svařování natupo, navařování bodů, výměnu plechů a vyrovnávání
promáčklin

Zdroj je určen pro bodové odporové svařování komponentů, zejména vysokopevnostních,
povrchově upravených a lepených ocelových plechů, spojů s více vrstvami a zároveň
s posouzením kvality svařovacího výsledku (stanovení parametrů není nutné). Díky jedinečné
technologii řízení „Virtual Machine“ mohou být svařovány i nové materiály bez dodatečného
nastavování parametrů.

Vodou chlazená multifunkční pistole s délkou kabelu 2,5 m
pro svařování natupo, navařování bodů, výměnu plechů a vyrovnávání
promáčklin

• Řízení svařovacího procesu „Virtual Machine“ (VM3)

1_9089.1

• Včetně vytahovacího kladiva
• Včetně adapteru k připojení na C-bodovací kleště
• Kufřík s příslušenstvím s vytahovacím kladivem k vyrovnání
promáčklin (volitelně)

• 5,5 kN přítlačná síla elektrody u všech C-středních vyložení ramen (80, 350, 500 mm) při 6 bar
• Extrémně nízká hmotnost bodovacích svařovacích kleští (např. C-kleště 10,5 kg)
• Interní (pasivní) vodní chlazení s velkou 70 l nádrží
• Vysoké svařovací proudy i při nízké hodnotě jističe

Adaptér X-kleští

• Digitální řízení se systémem kontroly kvality a kontrolkou
• Precizní kontrola procesu, řízení energie, rozpoznání zkratu

Adaptér X-kleští s hranatým držákem elektrody
Pouze elektrodové držáky

• Stálá svařovací kvalita
• Možnost update přes USB-rozhraní
• Možnost vyvolání svařovacího parametru prostřednictvím softwaru
SpotQS Viewer (volitelné)

ELMAspot VISION
s trubkovým držákem
a balancérem

ELMAspot Vision se nemusí v technologii svařování
schovávat za větší provedení PREMIUMspot VISION,
neboť technologie řízení je u obou strojů shodná.
Oba bodovací svařovací stroje se od sebe liší mechanickou konstrukcí a příslušenstvím.
Zařízení slouží k provozu bodovacích kleští v provedení
C nebo X, vybaveno 70 l vodním zásobníkem (bez aktivního chlazení) nebo s aktivním chlazením (s chladicím
agregátem s regulovatelnou výstupní teplotou). Možné
je rovněž individuální speciální provedení, např. připojení
na externí okruh nebo externí aktivní chladič, např.
v případě požadavku na nepřetržitý provoz.

Plně automatické svařování s Plug & Weld
-6-

1_9001.1

• Včetně vytahovacího kladiva na opravu promáčklin
• Včetně adapteru k připojení na C-bodovací kleště
• Kufřík s příslušenstvím

Vlastnosti ELMAspot VISION

NOVÁ DIMENZE EFEKTIVITY
V BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ

Obj. č.

C-kleště s 4 m kabelovým svazkem
Vyložení ramen: 80 / 350 / 500 mm
5 m síťový přívod zakončený 32 A/5P
zástrčkou
Kufřík s elektrodami s C-držákem elektrody
Dodáváno se softwarovým balíčkem:
VISION-AUTO, STANDARD

Během chvíle můžete používané C-kleště změnit za pomocí adaptéru
na X-kleště. Nástroj je vhodný pro všechny mobilní bodovací svařovací
zařízení ELMA-Tech. Naši prodejci Vám rádi zodpoví veškeré otázky
k tomuto tématu.
Adaptér X-kleští se zobákovým držákem elektrody
Pouze elektrodové držáky

•
•
•
•
•

ELMAspot VISION s interním
aktivním vodním chlazením
pro vysoké požadavky
při opravách karoserií

16_1037.3_1
11_2173.0

Volitelně

ELMAspot T bez VM řízení procesu
Vnitřní aktivní průmyslové chlazení
Externí vodní chlazení
Delší kabelový svazek pro připojení
kleští
Delší přívodní kabel
Provedení s balancérem-Kit
SpotQS Viewer dokumentace svařování
Vybavení X-kleštěmi
Adaptér na X-kleště

16_0034.2_AV

Adaptéry X-kleští jsou neobyčejně praktické! Jedná se o zajímavou
a efektivní možnost pro zákazníky, kteří používají naše plně automatické
zařízení pro bodové svařování se standardními C-trafokleštěmi,
ale pro příležitostné svařovací úlohy potřebují X-kleště.

Standardní vybavení

•
•
•
•

16_1037.3

Balancérová
sada

Balancérová sada rozšiřuje stabilitu stroje a umožňuje zavěšení
bodovacích kleští pomocí balancéru na rám stroje. Sada se skládá z:
•
•
•
•

16_0041.3

Balancér s příslušenstvím
Trubkový držák s karabinou
Montážní držák s příslušenstvím
Rozšíření rozvoru s příslušenstvím

PŘESNĚ PRO VAŠE POTŘEBY A POŽADAVKY Realizujte svoji vizi!
Náš prodejní tým Vám velmi rád poradí, jaké vybavení a možnosti
příslušenství jsou pro Vás nejvhodnější.
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Obj. č.

Špičkové řízení procesů pro svařování hliníku

Multifunkční svařovací invertor s řízením procesu „Virtual Machine“

Zvláštní výhody střídavého proudu v oblouku

Multifunkční ovládání umožňuje snadné nastavení zdroje ve velmi krátkém čase - např. svařování nebo MIG pájení
různých materiálů jako jsou ocel, hliník nebo legované materiály.
Svařovací stroj MIDI MIG pro obloukové svařování je nejprodávanějším pulzním zdrojem v případě oprav.
Rovněž na základě své variability a robustnosti je již mnoho let
často užívaný stroj v průmyslových odvětvích nebo automotive.

Provedení DC:
1_3577.1_7_SET

(G)

1_3577.1_8_SET

(W)

Provedení AC/DC:

Standardní vybavení
• Integrovaný 4-kladkový posuv drátu;
Dálkové ovládání
• DC: 1 svařovací hořák ML 24/3 S ZA
• AC/DC W:
1 svařovací hořák MW EV 45/3 m
• AC/DC G:
1 svařovací hořák ML EV-20/3 m
• 1 zemnicí kabel 5 m, 1 redukční ventil
• 1 držák cívky, 1 plynová hadice 1,5 m
• 1 vozík s držákem na tlakovou
lahev

2_3005.1_SET

(G)

2_3006.1_SET

(W)

Bodovací svařovací stroje ELMA-Tech s plně automatickým svařovacím režimem jsou již řadu let známy
v opravnách karoserií. S režimem svařování pro hliník „VISION ALU“ lze svařovat plechy o celkové tloušťce
až 3,0 mm - parametry si stroj stanoví sám.
Ale i v oblasti obloukového svařování nabízí zařízení střídavého proudu od společnosti ELMA-Tech opravnám
karoserií přesvědčivé výhody. Již v devadesátých letech došlo k dalšímu vývoji v oblasti svařování v ochranné
atmosféře se zavedením komutovaných generátorů střídavého proudu bez HF, a to jak pro TIG, tak i MIG / MAG
stroje.
Význam těchto inovací spočívá v možnosti posunutí energetické rovnováhy mezi elektrodou a základním
materiálem, což umožňuje svařit tenké plechy nebo materiály se vzduchovými mezerami. Zároveň mohou být
generovány na síťové frekvenci nezávislé střídavé frekvence s volně volitelnými fázovými posuny. Výsledek
těchto inovací je působivý:

•
•
•
•
•

Proces svařování pomocí řízení procesu „Virtual Machine“ (VM)

Cold elmarc

DC, chlazení plynem (G)

Svařovací metody

Bezproblémové překonávání mezer v materiálu až do 4 mm při 1,2 mm tloušťce
materiálu (Aluminium)
Bezproblémové svařování hliníkových slabostěnných materiálů (<1 mm tloušťky)

MIG, MAG, MIG-Puls, MIG-pájení, DUAL-Pulsní svařování, MMA-svařování
MIG AC impulsní svařování, MIG DC impulsní svařování, MIG / MAG svařování,
DUAL-pulsní svařování, MIG-pájení

Nejchladnější AC-proces na trhu
Ideální pro svařování hliníku
Nejlepší vlastnosti procesu
Vynikající překonávání mezer materiálu
Minimální vnesené teplo do svařence

AC/DC, vodní
chlazení (W)

AC/DC: ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU
• Zabránění tepelného ovlivnění materiálu pomocí
negativního základního proudu
• Vynikající vyplnění mezer materiálu
• Redukovaná hloubka průvaru s vyšším tavicím výkonem
• Minimální rozstřik
• Vylepšený tavicí proces
• Vysoká reprodukovatelnost a přesnost nastavení
• Obzvlášť vhodné pro svařování slabých hliníkových
materiálů, např. <1 mm
MIDI MIG
Další možnosti příslušenství pro stroje, které jsou
uvedené v tomto katalogu, naleznete v našem katalogu
„Produktový katalog obloukového svařování“.
AC/DC, chlazení plynem

-8-

Silné a přesně dimenzované
řešení pro opravy karoserií!
Inteligentní řízení procesu pro velmi kvalitní svařovací
výsledky. Efektivní, robustní a bezpečné! Přes tisíc odzkoušení
v automotive a jiných průmyslových odvětvích.
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MIG 240 DUO
Robustní univerzální obloukové
svařovací zařízení

Standardní vybavení

• 2 x 7 výkonnových stupňů pro MIG / MAG
a MIG pájení
• 2 x 4-kladkový posuv drátu pro cívky
do 300 mm
• 2 / 4takt, režim ovládání
• 1 x svařovací hořák MB 25/4 ZA (4 m)
• 1 x svařovací hořák MB 25/3 ZA (3 m)
• 2 x redukční ventil
• 2 x držák cívky
• 2 x držák hořáku
• 1 x zemnící kabel 4 m
• 2 x plynová hadice 1,5 m

Odbočkový zdroj

Absolutní flexibilita!

Svařovací metody
MAG, MIG, MIG-pájení

Výkonný obloukový svařovací
zdroj, určený speciálně
pro opravny karoserií

Maximální flexibilita! Svařujte se 3 různými
druhy drátu! Bez přeosazení je možné připojení
3. svařovacího hořáku.
Výběr příslušného hořáku se uskutečňuje pomocí
přepínače.

Šikovný univerzální invertor

Vlastnosti

Síťové připojení
Rozsah svařovacího proudu MIG/MAG
Napětí naprázdno
Zatěžovatel (DZ při 40°C)

Stupeň krytí
Třída izolace
Hmotnost
Rozměry H x Š x V

3 x 400 V
30 – 240 A
11 – 33 V
I max 35% DZ: 240 A
I max 60% DZ: 140 A
I max 100% DZ: 110 A
IP 23
H
60 kg
880 x 496 x 900 mm

Technická data

Zařízení má funkci PFC. Tím je možné svařovat
až 200 A při použití standardní 16 A zásuvky.
PFC snižuje vstupní proud až o 35%, tím je
zdroj méně energeticky náročný.
Funkce: MIG 2 / 4takt, možnost přepólování,
euro-koncovka, PFC, tlačítko zavádění drátu,
držák pro tlakovou lahev, jednofázové,
přenosné, pro 5kg cívku.

Se vzduchem chlazeným hořákem je zařízení vhodné zejména pro zpracování
slabých nebo středně silných materiálů.

Technická data

94_0133.4_SET

EL-MIG 165 je kompaktní, lehký a snadno přenosný
invertor, ideální pro rychlé a flexibilní použití
pro řešení drobných požadavků. Lze použít cívky
o průměru až do 200 mm. Umožňuje změnu
polarity pro svařování plněným drátem
bez ochranného plynu. Možno použít
pro 2 / 4taktní režim.

Invertorový plynule
nastavitelný zdroj

Standardní vybavení

230/240 V 50/60 Hz
16 A

Rozsah svařovacího proudu MIG

30 - 165 A

Napětí naprázdno MIG
Zatěžovatel MIG 40°C

17 - 25 V
100% - 120 A
60% - 140 A
25% - 200 A
0,6 - 0,8 mm (ocel)
IP 21
H
AF
525 x 260 x 340 mm
14 kg

Svařovací metody

• Stehování
• Dlouhé impulsní svařování (režim „body / pulsy“)
• MIG-pájení

•
•
•
•
•

Svařovací metody

Standardní vybavení
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Kompaktní univerzální invertor

Vlastnosti

Svařovací metody

Nízkoenergetický!

Výkonný
pomocník!

Kompaktní MIG-MAG svařovací zdroj MIG 202
je vybaven vzduchem chlazeným svařovacím
hořákem a je vhodný zejména pro opravny
karoserií, opravny automobilů a zámečnictví.
Oblastí použití jsou slabé až středně silné materiály a MIG pájení povrchově upravovaných
plechů.

Invertorový zdroj

Svařovací zdroj, hořák MG 150 / 3m, zemnicí kabel, plynová hadice, redukční ventil

• MIG/MAG - zdroj, 3 m svařovací hořák
• Ergoplus 15/3 ZA, 3 m
• Zemnicí kabel, redukční ventil
• Držák cívky

Odbočkový zdroj

MIG 202

Napájecí napětí
Jištění

Svařovací drát
Stupeň krytí
Třída izolace
Chlazení
Rozměry H x Š x V
Hmotnost

• 2-kladkový posuv drátu
• Ochrana proti přehřátí
• 2takt /4takt
• Euro-koncovka
• Funkce dohoření drátu, test plynu

Standardní vybavení

Multifunkce: MIG

Obj. č.

KARoMIG

Výjimečnost!

Jedná se o robustní a spolehlivý svařovací stroj
pro svařovací práce se slabostěnnými materiály z oceli, nerezu a hliníku. Konstrukce stroje je úzká a nabízí
3 přípojky hořáku pro absolutně flexibilní práci!

EL-MIG 165

Produktový katalog pro opravy karoserií

2kladkový posuv
Ochrana proti přehřátí
2takt / 4takt
Euro-koncovka
Test plynu; funkce dohoření drátu

Klasik!

Stehování, body-pulzy, MIG pájení

94_0141.4_SET

MIG/MAG zdroj, svařovací hořák
Ergoplus 15/3 ZA, zemnicí kabel, redukční ventil, držák cívky, plynová hadice

Technická data
Napájecí napětí
Maximální příkon
Maximální proud
Jištění
Přívodní kabel
Účiník cos.
Rozsah svařovacího proudu
Napětí naprázdno cca.
Zatěžovatel:
20% DZ
60% DZ
100% DZ
Průměr drátu
Ocel / nerez
Hliník
Rozměry H x Š x V
Hmotnost
Držák tlakových lahví

3 x 400 V 50/60 Hz
6,8 kVA
2,9 / 9,8 A
16 A / B
4 x 1,5 mm2 Cu
φ: 0,75
30 - 180 A
16,5 - 43 V
180 A / 22 V
90 A / 19 V
70 A / 18 V
0,8 mm - 1,9 mm
1,0 mm
816 x 460 x 660 mm
67 kg
do 20 l (4 m3 směsný plyn)
1_3641.1

Technická data
Napájecí napětí
Příkon
Proud
Jištění
Síťový přívod
Rozsah svařovacího proudu
Napětí naprázdno cca.
Zatěžovatel:
20% DZ
60% DZ
100% DZ
Průměr drátu
Ocel / nerez
Hliník
Rozměry H x Š x V
Hmotnost
Stupeň krytí
Třída izolace

3 x 400 V 50/60 Hz
7,2 kVA
10 A
10 A / B
4 x 1,5 mm2 Cu
30 - 200 A
15,5 - 33 V
200 A
139 A
100 A
0,8 - 1 mm
1,0 mm
790 x 440 x 730 mm
58 kg
IP 23
H

94_0107.4
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Přehled příslušenství a spotřebních dílů pro odporové svařování
1

Kufřík s elektrodovými
čepičkami
6

Elektroda M8
11

2

Elektrodová čepička
Ø 13 mm
7

Elektrodová čepička
pro spotter, Ø 13 mm
12

3

Elektrodová čepička
Ø 13 mm, L = 12 mm
8

Elektrodová čepička
(tvar rýče)
13

4

Objednávka příslušenství a spotřebních dílů
5

Elektrodová čepička
Ø 13 mm, L = 22 mm
9

Elektrodová čepička
(D-tvar, kónická)
14

Elektrodová čepička
Ø 16 mm
10

Hvězdice třístranná
(bal. 20 ks)
15

Poř.č.

16

Klíč na elektrodové čepičky
18

Pilník elektrodových čepiček
(pro Ø 13 a 16 mm)
19

Pneumatická ruční frézka elektrodových čepiček (vč. 1 frézy)
20

Kufřík s elektrodovými čepičkami

16_0040.3

Elektrodová čepička Ø 13 mm

90_1330.4

3

Elektrodová čepička Ø 13 mm, L = 12 mm

90_1330.4_3

4

Elektrodová čepička Ø 13 mm, L = 22 mm

90_1330.4_2

5

Elektrodová čepička Ø 16 mm

90_1627.4_1

6

Elektroda M8

90_1331.4

7

Elektrodová čepička pro spotter, Ø 13 mm

90_1345.4

8

Elektrodová čepička (tvar rýče)

90_1400.4

9

Elektrodová čepička (D-tvar, kónická)

90_1336.4

10

Hvězdice třístranná (bal. 20 ks)

90_1228.4

11

Uhlíková elektroda

90_1229.4

12

Vlnitý drát (bal. 50ks)

13

Klíč na elektrodové čepičky

91_4750.4

14

Pilník elektrodových čepiček (pro Ø 13 a 16 mm)

90_1704.4

15

Pneumatická ruční frézka elektrodových čepiček Ø 13 mm

90_1367.4

Pneumatická ruční frézka elektrodových čepiček Ø 16 mm

90_1367.4_1

Frézovací hlava elektrodových čepiček (vč. nože) Ø 13 mm

90_1366.4

Frézovací hlava elektrodových čepiček (vč. nože) Ø 16 mm

90_1364.4

Frézovací nůž pro frézku elektrodových čepiček Ø 13 mm

90_1366.4_1

Frézovací nůž pro frézku elektrodových čepiček Ø 16 mm

90_1364.4_1

X-Schlüssel_53

18

Pneumatická vrtačka k odstranění bodů, MIDI Drill

83_0289.4

19

Vrták 3břitý, Ø 8 mm

83_0513.4

20

Schleiffix čisticí houbička

21

Čisticí pasta

90_1323.4

22

Kufřík na příslušenství (prázdný)

9_8572.4

23

Chladicí kapalina CS 330, kanystr 3 l

1_6115.3

Čisticí pasta

Kufřík na příslušenství
(prázdný)

Pneumatická vrtačka k odstranění bodů, MIDI Drill
23

Chladicí kapalina CS 330,
Kanystr 3 l / 10 l

Vrták 3břitý, Ø 8 mm
24

Schleiffix čisticí houbička
25

Ochranná textilie
pro PREMIUMspot VISION

Software SpotQS Viewer
pro uchování svařovacích dat

26

Vaše otázky k příslušenství Vám rád
zodpoví náš prodejní tým, kontakty
naleznete na straně 3. katalogu.
HL kuličková fréza,
Ø 8, 10 mm

- 12 -

Kontaktujte
svého
dodavatele
pro nejlepší
cenu...

X_Schleiffix_120

Chladicí kapalina CS 330, kanystr 10 l
Frézovací hlava elektrodových Frézovací nože Ø 13, 16 mm
čepiček (vč. nože) Ø 13, 16 mm (pro produktové číslo 16)
22
21

Počet

2

17
Vlnitý drát
(bal. 50 ks)
17

Obj. č.

1

16

Uhlíková elektroda

Název produktu

E-mail: objednavky@elmatech.de

1_6116.3

24

Ochranná textilie pro PREMIUMspot VISION

1_6231.3_D

25

Software SpotQS Viewer pro uchování svařovacích dat PREMIUMspot
vyhodnocení a archivace, přes jakýkoliv PC možný DIN A výtisk
prostřednictvím USB, systémové předpoklady: Microsoft,
NET Framework 2.xx, Windows XP, Vista, 7, 10

1_7617.3_QS

26

HL kuličková fréza, Ø 8 mm, zlatá hlava

600100

HL kuličková fréza, Ø 10 mm, zlatá hlava

600101

Objednávky
Vaše objednávky posílejte elektronicky na e-mailovou adresu:
objednavky@elmatech.de

ELMA-Tech GmbH

Wisseraue 1

51597 Morsbach

Tel. +49 (0)22 94 - 99 90 0

info@elmatech.de

www.elmatech-gmbh.de
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Objednávka příslušenství a spotřebních dílů pro obloukové svařování

Objednávka příslušenství pro obloukové svařování E-mail: objednavky@elmatech.de
Poř.č.

Příslušenství

Svařovací hořák

Poř.č.

Přídavný sv. materiál

Název produktu

Spotřební díly

Spotřební díly

Obj. č.

Počet

MIG 202 - Náhradní díly & příslušenství
1

MIG svařovací hořák Ergoplus 15/3 CP

2

Redukční ventil DM 1

3

MIG svařovací hořák Ergoplus 15/4 CP

91_4873.4
9_1704.4
(Volitelně)

91_4874.4

KARoMIG - Náhradní díly & příslušenství
4

MIG svařovací hořák Ergoplus 15/3 CP

91_4873.4

5

Redukční ventil DM 1

9_1704.4

6

MIG svařovací hořák Ergoplus 15/4 CP

(Volitelně)

91_4874.4

MIG 240 DUO - Náhradní díly & příslušenství
7

Svařovací hořák MG 250/3, délka 3 m

91_6262.4

8

Svařovací hořák MG 250/4, délka 4 m

91_6263.4

9

Redukční ventil DM 1

91_6283.4

10

Redukční ventil DM 2

91_6284.4

11

Plynová hadice GS 1,5

12

Plynová hadice GS 3

1_6175.2
1_6023.2_A3

13

Zemnicí kabel

90_1022.4

14

Držák cívky

91_0320.4

EL-MIG 165 - Náhradní díly & příslušenství
15

MIG svařovací hořák MG 15.3

91_6285.4

16

Zemnicí kabel

90_1022.4

17

Plynová hadice

1_6175.2

18

Redukční ventil DM

91.6284.4

19

MIG svařovací hořák ML 24 / 3 S ZA, plynem chlazený

91_1280.4

20

Polyamidový bowden 2 x 4 pro 4 m

91_6100.4

21

Redukční ventil DM 1

9_1704.4

MIDI MIG 300 DC - Náhradní díly & příslušenství

Obj. č.

Svařovací drát CuSi 3, Ø 1.0 mm

5 kg cívka

91_4671.4

32

Svařovací drát CuSi 3, Ø 1.0 mm

15 kg cívka

91_4555.4

33

Svařovací drát Alu AlSi 5, Ø 1,2 mm

7 kg cívka

91_1125.4

34

Svařovací drát SG 2 D 300, Ø 0,8 mm

15 kg cívka

91_1100.4

15 kg cívka

91_1101.4

35

Svařovací drát SG 2 D 300, Ø 1,0 mm

36

Kladky podavače (bal. 2 ks) 1,0 / 1,2 Alu

37

Ochranná kukla Solar DIN 9-13

Počet

9_4532.4
(Volitelně)

91_4917.4

MIDI MIG 300 AC/DC - Náhradní díly & příslušenství
38

MIG svařovací hořák ML EV 20/3 m, plynem chlazený

91_6250.4

39

MIG svařovací hořák MW EV 45/3 m, vodou chlazený

91_6254.4

40

Redukční ventil DM

9_1704.4

41

Zemnicí kabel 50 qmm, 5 m

90_1022.4

42

Plynová hadice 1,5 m

1_6175.2

43

Držák cívky KT 1

91_0320.4

44

Polyamidový bowden 2 x 4 pro 4 m

91_6100.4

45

Vodní chlazení

1_4587.1

46

Vozík s držákem na tlakové lahve

1_4581.1

47

MIG svařovací hořák ML EV 20/4 m, plynem chlazený

(Volitelně)

91_6251.4

48

MIG svařovací hořák MW EV 45/4 m, vodou chlazený

(Volitelně)

91_6255.4

49

Svařovací drát CuSi 3, Ø 1.0 mm

5 kg cívka

91_4671.4

50

Svařovací drát CuSi 3, Ø 1,0 mm

15 kg cívka

91_4555.4

51

Svařovací drát Alu AlSi 5, Ø 1,2 mm

7 kg cívka

91_1125.4

52

Svařovací drát SG AlMG 4,5 Mn, Ø 1,2 mm

7 kg cívka

91_1116.4

53

Svařovací drát SG 2 D 300, Ø 0,8 mm

15 kg cívka

91_1100.4

54

Svařovací drát SG 2 D 300, Ø 1,0 mm

15 kg cívka

91_1101.4

55

Podávací kladka Alu 1,0/1,2

9_4532.4

56

Podávací kladka ocel 0,8 / 1,0 trapéz DV 12

9_4180.4

57

Podávací kladka ocel 1,2 / 1,6 trapéz DV 12

9_4214.4

58

Ochranná kukla Solar DIN 9 – 13

91_4917.4

Kontaktujte
svého
dodavatele
pro nejlepší
cenu...

Spotřební díly pro hořáky neuvedené v tabulce (např. průvlaky, hubice atd.) Vám nabídneme na dotaz.

22

Zemnicí kabel 50 qmm, 5 m

90_1022.4

23

Držák cívky KT 1

91_0320.4

24

Plynová hadice 1,5 m

1_6175.2

25

Vozík s držákem na tlakové lahve

1_4581.1

26

Vodní chlazení

1_4587.1

27

MIG svařovací hořák ML 24/4 S CP, plynem chlazený

(Volitelně)

91_1281.4

28

MIG svařovací hořák MW 240/3 S CP, vodou chlazený

(Volitelně)

91_0540.4

29

MIG svařovací hořák MW 240/4 S CP, vodou chlazený

(Volitelně)

91_0541.4

30

Vodní chlazení MIDI cooling shuttle

(Volitelně)

1_4587.1
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Kontaktujte
svého
dodavatele
pro nejlepší
cenu...

Název produktu

31

Prodejní tým
Josef BRAUN

Jan VOBORA

Petra ČECHOVÁ

• Mobil: +420 774 417 007
• E-Mail: j.braun@elmatech.de

• Mobil: +420 775 007 979
• E-Mail: j.vobora@elmatech.de

• Mobil: +420 774 761 007
• E-Mail: p.cechova@elmatech.de

Servisní tým

Objednávky

Náš servisní tým je k dispozici na následujícím telefonním čísle:
+420 774 745 007

Vaše objednávky posílejte elektronicky na e-mailovou adresu:
objednavky@elmatech.de
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Řízení svařovacího procesu „Virtual Machine“ (VM 3)
Záruka kvality nejlepších svařovacích výsledků

gmbh

gmbh

Wisseraue 1
D-51597 Morsbach

Tel +49 (0) 2294 9990-0
Fax +49 (0) 2294 9990-55

info@elmatech.de
www.elmatech-gmbh.de
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