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Svařovací hlavice s povlakem Weld-max A

Svařovací hlavice bez povlaku Weld-max A

Aplikace Weld-max A na hořák

Hořák potažený Weld-max A

Weld-max A
Nejmodernější keramický povlak pro všechna
MIG a MAG svářecí zařízení.

www.lubes-portal.com

Weldmax A je nejmodernější keramický povlak pro
všechna MIG a MAG svářecí zařízení. Díky ochrannému
povlaku (který je suchý během několika sekund
po nastříkání), budete moci svařovat až 8 hodin bez
opětovné aplikace. Weldmax A není tradiční sprej proti
nalepování rozstřiku, který chrání pouze na krátký čas.
Weldmax A poskytuje dlouhodobou ochranu pro svařovací
zařízení, zvyšuje produktivitu, šetří čas a peníze.
Výhody
Univerzální sprej
Weldmax A je vhodný pro ruční svařování MIG / MAG,
pro svařovací roboty MIG / MAG, stejně jako pro
svařování laserem a plazmou.

Zvýšení produktivity a úspora času
Rozstřik neulpívá na povrchu špičky a krytu, proto
nedochází k přerušování svářecího procesu z důvodu
jejich čištění.

Úspora nákladů
(až o 75% nižší spotřeba)

Čistější svařování
Čistý kryt umožňuje lepší proudění plynu, a tím plynulé
a dokonalé svařování.

Úspora nákladů

Zvýšení produkce
(5-10%)
Žádné čistící zařízení
potřebné pro roboty

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím ochranného
povlaku budou mít špičky a kryty 5 krát delší životnost,
bude vysoká i následná úspora nákladů. V případě
svařovacích robotů, kde je třeba čištění a vystružování
stanic, nebude již potřeba provádět tuto činnost. Také
prostoje spojené s procesem čištění a vystružování
robota se stanou historií, když se použije Weldmax A.

Další úspora nákladů a aplikací
Weldmax A lze použít také na přípravky, svěrky,
tvarovky a další vybavení. Po aplikaci Weldmax A
poskytuje nanesený povlak ochranu proti ulpívání
(nalepování) rozstřiku. Intenzivní a náročná práce
s čištěním není nutná, rozstřik může být jednoduše
smeten měkkým kartáčkem. Když použijete Weldmax A
na výše uvedené aplikace, poskytne Vám více než
týdenní ochranu.

Váš regionální dodavatel
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