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O SPOLEČNOSTI
Mise společnosti
POMÁHÁME

VYTVÁŘET

PEVNĚJŠÍ

SVĚT

Spojujeme lidi s technikou a dovednostmi,
které potřebují pro
svou práci. Zákazníkům
nabízíme kvalitní vybavení i užitečné kurzy za
výhodné ceny.

Našimi zákazníky jsou
malé firmy i velké
korporace, které
využívají svařování jako
důležitou operaci pro
vznik mnoha úžasných
věcí a staveb.

Pomáháme zákazníkům dělat jejich práci
lépe, rychleji a s vyšším
ziskem. Vymýšlíme originální řešení s využitím automatizace
a robotizace.

Chceme, aby z naší
činnosti měly prospěch
všechny zúčastněné
strany: lidé, firmy,
životní prostředí i příští
generace.

Vize společnosti
Chceme se stát první volbou zákazníků a synonymem pro komplexní řešení všech jejich přání v oblasti
svařování. Máme touhu spolupracovat s nejlepšími výrobci a neustále zdokonalovat naše produktové
portfolio. Přejeme si, aby naše zapálení pro věc přitahovalo podobně nadšené spolupracovníky, pro které
se Artweld stane místem realizace jejich potenciálu.
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Prodej svářečské
techniky

Svářečské školy

Robotizace
a automatizace

Plnírna propan-butanu
a CO2

Servis a validace
svářečské techniky

Svařovna pilových pásů

Naše certifikace a členství

Naše společenská
odpovědnost

Chceme všechny naše aktivity dělat promyšleně
a s ohledem na životní prostředí i bezpečnost.
Jsme velmi hrdí na to, že naše systémy managementu úspěšně procházejí audity a jsou certifikovány společností Bureau Veritas.

Vnímáme naši spoluodpovědnost za udržování 
a zvyšování kvality prostředí, ve kterém působíme.
Z toho důvodu do firemní strategie zahrnujeme
také sociální a ekologická hlediska. Naše snahy
v této oblasti jsou oceňovány certifikací od společnosti EcoVadis.

■ ČSN EN ISO 9001:2016
■ ČSN EN ISO 14001:2016
■ ČSN EN ISO 45001:2018

Jsme zapojeni do projektu Zelená firma, jehož
cílem je eliminace negativního dopadu používání elektrických a elektronických zařízení.

Patříme také mezi členy Hospodářské komory
České republiky.
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40 000+

Kamenných prodejen

Kategorií produktů

Položek v nabídce

100+

3

6

Zaměstnanců

CNC obráběcí centra

Svařovacích robotů
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SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY
Naše svářečské školy v Liberci a Jablonci nad Nisou pomáhají lidem získat potřebné znalosti a dovednosti
pro práci v oboru. Výuka probíhá v moderně vybavených svařovnách a učebnách pod vedením vysoce
kvalifikovaných instruktorů a technologů. Kromě klasických kurzů pořádáme také speciální školení pro
firmy a odborné semináře pro vyšší svářečský personál.

Kurzy a přezkoušení
■ Kurzy svařování a pájení kovů (zkoušky ZP, ZK, ISO):
elektrický oblouk (MIG, MAG, MMA, TIG/WIG, plasma),
plamen, pájení, řezání plamenem a plasmou
■ Kurzy svařování plastů (zkoušky ZP, ZK, ISO, i dle TPG)
■ Periodická přezkoušení svářečů
■ Evropské zkoušky svářečů
■ Zaškolení pro řezání, drážkování a rovnání
■ Zácvik a zkoušky svářečských seřizovačů a operátorů
robotizovaných či automatizovaných pracovišť
■ Školení vizuální kontroly svarů dle ČSN EN ISO 17637
■ Mezinárodní školení vizuální kontroly svarů
dle ČSN EN ISO 9712 (VT-1, VT-2)

Odborné služby
■ Vypracování technologických postupů svařování
pWPS, WPQR, WPS, BPS
■ Provádění hodnocení svarů dle ČSN EN ISO 9712
VT – vizuální zkoušky
■ Technologický dozor při svařování
■ Vypracování písemných podkladů pro certifikaci firem
– např. svařování dle ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1090
a ČSN EN 15085 (železniční kolejová vozidla)
■ Pořádání odborných seminářů
■ Poradenství v oblasti svařovací techniky
■ Poradenská činnost pro svařování ve výrobě
■ Prezentace novinek a svařovací techniky
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Kurzy IWE, IWT, IWS
Odborná školení a kurzy vyššího svářečského
personálu:
■ Kurz mezinárodní svářečský inženýr – IWE
■ Kurz mezinárodní svářečský technolog – IWT
■ Kurz mezinárodní svářečský specialista – IWS

Výuka je zajištěna vysoce kvalifikovanými lektory
z Technické univerzity v Liberci a předními odborníky
z výroby a praxe ve svařování.
Svářečská škola Artweld je partnerem
České svářečské společnosti (CWS ANB).

Dárkový poukaz
Poukaz potěší jak začátečníky,
kteří si svařování vyzkouší třeba
i poprvé v životě, tak i zkušené
svářeče, které seznámíme
s nejmodernější technikou
a novinkami v oboru.

Svařování plastů
Kurzy svařování plastů probíhají podle technických
pravidel České svářečské společnosti a podle odpovídajících norem ČSN EN ISO.
Nabídka kurzů:
■ Zaškolovací kurz svařování plastů
■ Základní kurz svařování plastů
■ Přípravný kurz pro získání certifikace Evropský
svářeč termoplastů (EPW) dle ČSN EN 13067
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SERVIS TECHNIKY
Odborná péče (nejen) o svářečskou techniku
I při veškeré možné snaze se čas od času něco porouchá, a proto
k našim službám patří i servis. Naši technici jsou připraveni provádět záruční i pozáruční opravy vašich strojů, a to včetně revizí
a validací.

Opravy svařovacích zdrojů

Opravy svařovacích hořáků

Opravy pásových pil

Opravy plasmových zdrojů

Záruční i pozáruční servis

Revize a validace

Validace a revize svářečské
techniky
Chcete mít jistotu, že vaše technika podává stálý výkon?
Během validace prověříme, zda daný stroj skutečně
dodržuje nastavené parametry (např. svařovací napětí
a proud, rychlost podávání drátu) a vystavíme pro vás
protokol o výsledku zkoušky.
Provádíme také povinné elektrorevize, které jsou základním
předpokladem bezpečného provozu ve všech firmách.
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CENTRUM ROBOTIZACE A AUTOMATIZACE
Robotické svařování
Nechte si u nás svařit testovací vzorky, předvést moderní
robotická pracoviště včetně inovativních periferií či zaškolit
personál!
Jsme připraveni pro vás navrhnout, otestovat, zkompletovat
a integrovat vše, co souvisí s robotickým svařováním.

Odborné konzultace a poradenská
činnost

Školení a profesní kurzy

Integrace robotických zařízení

Robotizace svařování

Testování nejnovějších technologií

Přídavné periferie k robotickým
pracovištím

Testování
V centru robotizace a automatizace se zabýváme testováním
nejnovějších technologií. Jsme schopni vám zajistit návrhy
na míru, zprostředkovat veškeré informace a zařídit integraci
do vašeho provozu.
Specializujeme se na robotická svářecí pracoviště, robotové
zdroje, ovládací jednotky, hořáky, podavače drátu, kolizní
spínače, náhradní a spotřební díly.
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VÝDEJNÍ AUTOMATY
Zjednodušte si skladové procesy
Výdejní automaty na spotřební díly a ochranné pomůcky pro
svařování jsou odpovědí na otázku, jak operátorům výroby jednoduše a včas poskytnout vše, co potřebují, ale zároveň zabránit
plýtvání.

Efektivní management
pracovních pomůcek
Výdejní automaty představují mimořádně efektivní systém managementu nákupu, skladování a výdeje důležitých pracovních
pomůcek. Přístup do automatu je spojen s jednoznačnou identifikací operátora, takže je možné transparentně sledovat využívání,
spotřebu či vrácení předmětů. Automat může fungovat i jako
místo pro zpětný odběr.

Průmysl 4.0 i ve vašem provozu
Software automatů zároveň monitoruje stav zásob a samostatně
iniciuje návrhy na objednávky, aby nedošlo k ohrožení kontinuity
výroby. Samozřejmostí jsou i funkce pro generování reportů
o nákladech, které jsou vítaným podkladem pro optimalizaci
vašich procesů.

Klíčové vlastnosti
■ Kontrolovaný výdej s přesnou evidencí a sledováním
■ Systém zabezpečení a oprávnění
■ Snížení chybovosti při naskladňování a výdeji
■ Zjednodušení procesů nákupu a skladování
■ Centrální správa automatů a možnost sledování jejich
stavů z jednoho místa
■ Možnost integrace do vašeho stávajícího systému
identifikace osob pomocí čipů a karet
■ Robustní provedení pro instalaci v průmyslovém prostředí (výrobní haly, sklady atd.)
■ Kompatibilní s celou řadou příslušenství pro vyšší bezpečnost či efektivnější organizaci (sledovací kamery,
skenovací terminály, tiskárny etiket atd.)
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Příklady uspořádání výdejních automatů
Výdejní automaty jsou k dispozici v mnoha velikostech a variantách vnitřního uspořádání. Jednotlivé
úložné prostory (zásuvky, oddělení, skříňky atd.) mohou být dále členěny na přesně definované
pozice s individuálním zamykáním obsahu skříňky. Automaty lze propojit i do větších sestav a jejich
provoz řídit z jednoho terminálu.

Zásuvkové

Skříňové s průhlednými
dveřmi

Skříňkové

Skříňové s vertikálními
zásuvkami

Skříňové s křídlovými
dveřmi

Spirálové s výdejem zboží
dole nebo se zdvihacím
zařízením

Prodej, pronájem i zásobování
Kromě standardního prodeje zařízení nabízíme i cenově
výhodný pronájem, a to včetně zajištění pravidelných dodávek
produktů z našeho portfolia, které automat vydává.
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PRODEJNY ARTWELD
Profesionální svářečská technika
a poradenství
V řetězci 4 prodejen Artweld najdete nejen široký výběr
produktů, které jsou připraveny k okamžitému odběru,
ale také odborné poradenství. Personál prodejen vám
ochotně doporučí vhodnou techniku, přídavné svařovací materiály, technické plyny, spotřební díly či ochranné
pomůcky přesně pro vaše potřeby.

Rozšířená nabídka díky online
katalogu
Kromě fyzicky vystaveného zboží je v každé prodejně
k dispozici i tzv. INFO POINT zpřístupňující náš online
katalog s rozšířeným sortimentem. Snadno si tak můžete prohlédnout a objednat mnoho dalších položek.
Adresy poboček a další podrobné informace najdete
na stranách 82–83.

E-SHOP
Největší výběr produktů pro svařování, souvisejícího
zboží, náhradních dílů a spotřebního materiálu.
■ Reálné fotografie a detailní popis zboží
■ Možnost odborné konzultace při výběru
■ Možnost předvedení výrobku
u zákazníka či v našich prodejnách
■ Osobní vyzvednutí zboží zdarma
na 4 místech v České republice
■ Autorizovaný servis pro rychlejší vyřízení
reklamací a případných poruch

www.esvarovani.cz
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SVAŘOVNA PILOVÝCH PÁSŮ
Vyřešte vše, co potřebujete pro efektivní řezání kovů
na jednom místě! Personál naší svařovny vám ochotně
poradí při výběru vhodného pilového pásu nebo
doporučí správnou chladicí kapalinu.

Váš bimetalový nebo karbidový pilový pás
si můžete objednat také online prostřednictvím
e-shopu s detailním vyobrazením ozubení 
a podrobným popisem.

Pilový pás vám svaříme na míru pro vaši pilu a zabalíme
pro bezpečnou přepravu.

PLNÍRNA PROPAN-BUTANU A CO2
Kvalitní CO2 pro svařování i další účely a propan-butan
pro vaření, vytápění či pohon VZV získáte nejen přímo
v naší plnírně v Želivského ul. v Jablonci nad Nisou, ale
také v celé síti prodejen Artweld.
Po telefonické dohodě vám v určených hodinách rádi
naplníme i vaše vlastní tlakové lahve CO2, propan-butanem nebo čistým propanem, který doporučujeme
zejména v zimním období.

Bezpečnost našich zákazníků při používání
všech technických plynů je naší prioritou,
a proto vám rádi poskytneme informační
letáky s pokyny pro správnou manipulaci
s tlakovými lahvemi atd.
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ARTWELD ROBOTICS & AUTOMATION
Svařovací a kontrolní
přípravky

Robotické svařování

Navrhujeme, vyrábíme a integrujeme svařovací
a kontrolní přípravky, díky kterým bude vaše
výroba přesnější, spolehlivější a ziskovější.

Navrhujeme a realizujeme kompletní robotická
svařovací pracoviště vybavená inovativními
periferiemi a dodáváme k nim spotřební
i náhradní díly.

Cubingové přípravky

3D měření

Díky pokročilému technickému zázemí a dove
dnostem našeho týmu pro vás můžeme zhotovit
dokonalé cubingy pro vizuální a rozměrovou
kontrolu vyrobených dílů.

Během výroby využíváme 3D měřicího stroje
Nikon Altera s rozsahem 1500 × 2500 × 1500 mm.
3D souřadnicové měření nabízíme také jako
zakázkovou službu.

Jednoúčelové stroje

Konzultace a školení

Jsme připraveni vyslechnout vaše potřeby
a přesně podle nich zkonstruovat i vyrobit
bezpečné a zároveň efektivní jednoúčelové
stroje.

Nechte si u nás svařit testovací vzorky, předvést
moderní robotická pracoviště včetně inovativních
periferií či zaškolit personál.

Cubingový přípravek
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Kontrolní přípravek

Partnerství s předními světovými výrobci:

Proč spolupracovat s námi?
■ Návrh, konstrukce, elektroprojekce, programování
a výroba pod jednou střechou

■ Nejmodernější konstrukční, elektroprojekční
a programovací software

■ Detailní znalost svařovacích procesů

■ Vlastní školicí a testovací centrum

■ Důraz na přesnost, spolehlivost a inovace

■ Partnerství s předními světovými výrobci
komponentů a robotů

■ Vlastní CNC obrábění na tříosých a pětiosých strojích
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SVAŘOVACÍ ZDROJE
Svařujete? Svařujte lépe!
Ruční svařovací zdroje (lidově „svářečky“) pro svařování
metodami MMA, MIG, MAG a TIG z naší nabídky jsou
vhodné pro profesionální použití. Potřebujete výkonné
stroje do výroby, autodílny nebo údržby? Vyberte
si z naší nabídky moderní svařovací stroje vybavené
pokročilými funkcemi, které usnadňují práci a pomáhají
vytvářet spolehlivé svary.
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Chytré zdroje pro chytré svářeče
Díky digitálnímu řízení svařovacích zdrojů můžete získat i mnohá vylepšení, která šetří namáhavou práci,
čas i peníze.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Intuitivní ovládání
Automatické doporučování nejvhodnějších parametrů
Nabídka přednastavených programů
Možnost ukládání vlastního nastavení
Pulzní procesy pro lepší vzhled svaru bez rozstřiku
Procesy pro rychlejší svařování při zachování kvality
Procesy pro svařování tenkých plechů s nízkým vneseným teplem
Aktualizace a upgrade software
Příležitost pro automatizaci a robotizaci

Multifunkční zdroje

Příslušenství a doplňky

Nenechte se omezovat!
Všechny hlavní svařovací
metody v jednom stroji!

Vybavte svůj zdroj praktickými
doplňky, díky kterým vám půjde
práce lépe od ruky!

Mobilní TIG a MMA
Svařujte metodami TIG a MMA
nezávisle na elektrické síti díky
možnosti využít akumulátor.
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SVAŘOVACÍ HOŘÁKY
Jaké jsou základní požadavky
na svařovací hořáky?
Svařovací hořák musí s rukou svářeče tvořit precizní
celek. Jedině tak mohou vzniknout bezchybné svary
a úžasné výrobky. Výběr svařovacího hořáku má zásadní vliv nejen na kvalitu okamžitých výsledků vaší práce,
ale i na její dlouhodobou udržitelnost.
Od hořáku požadujte promyšlenou souhru ergonomie
rukojeti, polohy a tvaru tlačítek, hmotnosti i celkových
manipulačních vlastností. Pak budete mít při práci
dobrý pocit a v každé poloze svařování dosáhnete více
než uspokojivých výsledků.
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HOŘÁKY MIG, MAG
Alternativní
rukojeť

Odsávání
zplodin

Hořák
push-pull

HOŘÁKY TIG
Integrované
podávání
studeného drátu

S otočným
ventilem plynu
na těle hořáku

S dálkovým
ovládáním
zdroje

Co ovlivňuje výběr svařovacího
hořáku?

Co ještě můžete chtít od
profesionálního hořáku?

■ Druh a tloušťka svařovaného materiálu

■ Nízkou hmotnost

■ Proudové zatížení

■ Tlačítka UP-DOWN pro dálkové ovládání zdroje

■ Chlazení (plynem, kapalinou)

■ Odlehčený kabelový svazek

■ Délka kabelového svazku

■ Oddělené vedení chladicího média

■ Dostupnost a cena spotřebních dílů

■ Integrované odsávání zplodin

19

ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Využíváte odporové svařování?
Více než 20 let doporučujeme zákazníkům technicky
i ekonomicky propracovaná řešení od špičkových výrobců
z celého světa. Ať už se jedná o standardní odporové lisy
a kleště nebo sofistikovanější automatizované systémy,
připravíme pro vás jedinečnou nabídku. Individuální
požadavky a úpravy nejsou překážkou, ale výzvou!

Malé detaily přinášejí velké úspěchy
Poměr ceny a výkonu příslušenství i spotřebního materiálu může mít rozhodující vliv na efektivitu vašeho odporového svařování. Nechte si od nás poradit při výběru
držáků elektrod, elektrodových čepiček, středicích kolíků
či chlazení a získejte náskok před konkurencí!
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Výhody technologie

Využití odporového svařování

■ Nenáročná obsluha strojů

■ Svařování plechů např. při výrobě automobilů

■ Bez požadavků na přídavný materiál

■ Svařování drátů, řetězů, kolejnic, potrubí atd.

■ Výborná opakovatelnost

■ Svařování deskových radiátorů

■ Možnost automatizovat celý provoz

Druhy odporového svařování

Bodové
svařování

Výstupkové
svařování

Švové
svařování

Odporové
svařování natupo
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ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Automatizovaná výměna čepiček
Stanice výměny elektrodových čepiček jsou k dispozici jako
kompletní systém Plug & Play. Celý proces výměny horních
i dolních čepiček zvládnou za pouhých 25 sekund. Navíc díky
nízké hmotnosti mohou být instalovány i na efektor robota.
Stanice vynikají svou variabilitou, takže je snadno integrujete
i do vašeho provozu.

Inovativní zásobníky elektrodových
čepiček
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Senzor kontroly
sejmutí/nasazení čepičky

Automatizované frézování čepiček
Představujeme vám spolehlivé řešení pro frézování elektrodových čepiček při
odporovém svařování. Stanice je vhodná jak pro stacionární lisy, tak i pro robotické kleště. Velkou výhodou je široká kompatibilita s frézami bajonetového
typu a se všemi standardy síťového připojení. Stanice je taktéž vybavena dokonalým systémem pro odvod třísek z frézovací hlavy do snadno vyprázdnitelné
zachytávací nádoby.

Řídicí jednotka Plug & Play

Možnost vertikální i horizontální instalace

Frézování a výměna elektrodových
čepiček

Kompaktní instalace dvou
stanic na jednom stojanu

Frézovací stanice na
pohyblivém ramenu

Ukázka speciální instalace
stanice výměny čepiček pro
robotické kleště
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ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Různé druhy elektrodových ramen a adaptérů
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Elektrodové čepičky

Sestavy elektrod pro navařování matic

Výměnná elektroda

Kovové a keramické středicí kolíky

Vstup chlazení
Chladicí kroužek
Středicí kolík
Pružina
O-kroužek

Elektrody

Držák elektrody
Rychlospojka

Spotřební materiál a související
technika

Proudové vodiče

Transformátory pro odporové svařování

Elektrody pro švové svařování

Chladicí jednotky
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SVORNÍKOVÉ NAVAŘOVÁNÍ
Co je svorníkové navařování?
Svorníkové navařování je metoda spojování kovových komponentů – svorníků (např. šrouby, matice,
kolíky, elektrokontakty) se základním materiálem.
Ke spojení dochází po natavení styčných ploch
svorníku a základního materiálu pomocí elektrického oblouku.
K hlavním výhodám svorníkového navařování patří
rychlost, jednoduchost a vysoká produktivita práce.
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Zdroje – kondenzátorové nebo invertorové?
Kondenzátorové svařovací zdroje fungují na principu vybíjení kondenzátorů a díky tomu je můžeme
připojit i k síťovému napětí 230 V. Jsou určeny pro svorníkové navařování s technologií hrotového zážehu.
Invertorové zdroje pracují s vyšším proudem a jsou určeny pro navařování s technologií zdvihového
zážehu.

Pistole pro navařování svorníků
technologií zdvihového zážehu
s keramickými kroužky

Pistole pro navařování svorníků
technologií hrotového zážehu
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SVORNÍKOVÉ NAVAŘOVÁNÍ
CNC stroje pro svorníkové navařování
CNC stroje pro svorníkové navařování jsou zvláště vhodné pro středně velkou sériovou
výrobu. Jejich provozní vlastnosti a funkce vám otevřou zcela nové možnosti. Budete
moci navařovat různé typy svorníků o průměru 3–12 mm a výšce až 80 mm, a to oběma
typy zážehů (zdvihovým a hrotovým).

28

Digitální automatické navařovací hlavy
■ Polo i plně automatický provoz
■ Možnost využít hrotový i zdvihový zážeh
■ Integrovaný systém měření délky svorníků
■ Automatické nastavení délky svorníků
■ Digitální monitorování práce
■ Mimořádná přesnost umístění produktů
■ Zvýšení produktivity, redukce chybovosti

Automatizovaná řešení
a spotřební materiál

Svorníky s vnějším závitem

Svorníky s vnitřním závitem

Klecové matice

Svorníky bez závitu

Izolační trny
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AUTOMATIZACE
SVAŘOVÁNÍ
Svařovací traktory
Svařovací traktory jsou ideálním řešením při svařování
dlouhých podélných a obloukových svarů. Typickými
oblastmi použití jsou nosné konstrukce např. při
výrobě přívěsů a kolejových vozidel, stavbě lodí nebo
při svařování skružených plechů pro výrobu nádrží
a zásobníků. Požadované kvality svaru a konstantní
rychlosti je dosaženo také pomocí pohonu všech kol.

Svařovací traktory umožňují svařování i v jiných než
vodorových polohách. Zároveň trajektorie nemusí být
pouze lineární.
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Otočné stoly
Otočné stoly jsou základním předpokladem pro zvýšení produktivity
a ziskovosti při automatizovaném vytváření obvodových svarů. Tím to ale
nekončí. Využijete je i jako šikovné pozicionery pro ruční svařování. Otočné
stoly jsou k dispozici v mnoha variantách podle požadovaného zatížení – jak
pro lehkou, tak i těžkou průmyslovou výrobu.

Polohovadla a rotátory
Polohovadla zajišťují přesnou polohu, rovnoměrnost a opakovatelnost svařování. Rotátory provádějí
regulovatelné otáčení svařenců vyšší hmotnosti
(např. 2–30 tun) a hrají nepostradatelnou roli při
výrobě nádrží či trubek. Polohovadla/rotátory jsou
také obvyklou součástí robotických pracovišť.
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ROBOTIZACE SVAŘOVÁNÍ
Robotizace svařování
Zveme vás k prohlídce naší nabídky produktů
pro robotické svařování – od robotických ramen,
zdrojů a hořáků až po kompletní pracoviště s přidruženými periferiemi. Tento jasný trend všech
oblastí průmyslu může být zajímavý i pro středně velké firmy, které se zabývají výrobou malých
či středních sérií.
Vaší pozornosti by neměly uniknout tzv. coboty,
tedy kolaborativní roboty, které efektivně řeší
problém nedostatku kvalifikované pracovní síly.
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Svařovací cobot – vstupte do světa robotizace
Cobot je speciální typ robota, který je schopen spolupracovat s lidmi na sdíleném pracovišti.
Od běžného robota se liší např. lehčí konstrukcí a jiným řešením bezpečnosti. K dalším výhodám
patří nižší náklady na pořízení pracoviště, jednoduché programování a flexibilita umístění.

Zdroje pro robotické svařování
Zdroj pro robotické svařování je srdcem celého systému. Proto od něj očekávejte schopnost bleskové
komunikace s řídicí jednotkou, podavačem drátu, hořákem atd. Dalším požadavkem je široký výběr
procesů pro nejrůznější aplikace – včetně těžkého průmyslu a automotive. A to vše samozřejmě
v robustním provedení pro nepřetržitý provoz.
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ROBOTIZACE SVAŘOVÁNÍ
Rychlá adaptace
Systém kapalinou chlazených hořáků Abicor Binzel umožňuje
manuálně nebo automaticky vyměnit krk hořáku, a to během
několika sekund. Toto řešení přináší významné úspory času např.
během údržby či při změně svařovací úlohy. Stejnou jednoduchost
a rychlost očekávejte i při výměně průvlaků či hubic.

Výhody MIG, MAG hořáků ROBO WH & HP-PP
■ Rychlé a flexibilní přizpůsobení na měnící se úlohy
■ K dispozici také jako push-pull systém pro precizní podávání drátu
■ Kapalinové chlazení až do 600 A

Funkce Wire-break pro taktilní vyhledávání
dílů pomocí aretace svařovacího drátu je
k dispozici u kabelových svazků ABIROB W.
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Robotické hořáky ABITIG WH

Robotické hořáky ABITIG MT

■ Přednastavená wolframová elektroda
■ S přívodem studeného drátu a funkcí push-pull
■ S kapalinovým chlazením až do 400 A

■ Dokonalý odvod tepla pro dlouhou životnost
■ Boční vedení kabelů snižuje nebezpečí zalomení
■ Zezadu nastavitelná wolframová elektroda

Robotické hořáky ABICOR BINZEL

Senzorické systémy pro sledování svarové spáry

Laserové navádění hořáku na svarovou spáru dláždí cestu k perfektním svarům. Systém provádí korekce
polohy hořáku v reálném čase pomocí dat získaných z kamery, která sleduje laserové paprsky. Tato inovace
je vhodná pro všechny běžné trajektorie svarů a typy materiálů.
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ROBOTIZACE SVAŘOVÁNÍ
Co by měl splňovat kvalitní
robotový svařovací hořák
■ Robustnost
■ Vysoká výkonnost i při dlouhých cyklech
■ Precizně řešené chlazení s minimálním rizikem
úniku chladicího média
■ Kompatibilita s roboty předních výrobců

Jak ušetřit náklady při provádění
komplikovaných svarů?
Speciální či na zakázku vyráběné hořáky pro svařování
komplikovaných svarů nebo na hůře dostupných
místech přinášejí nepříjemně vysoké náklady. Snížit
je můžete využitím konceptu modulárních hořáků
se širokým výběrem délek a úhlů zahnutí.
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MIG, MAG
s externě vedeným
kabelovým svazkem

MIG, MAG
pro roboty
s průchozí 6. osou

TIG
kapalinou
chlazené

Robotické hořáky DINSE
Tři délky, tři úhly zahnutí

Krky robotických hořáků Dinse jsou k dispozici standardně ve třech délkách a vždy ve třech úhlech
zahnutí. To vám dává mimořádně široké možnosti volby i pro komplikované trajektorie či hůře dostupná
místa.

Dvouokruhové chlazení pro maximální produktivitu

Kapalinou chlazené hořáky od společnosti Dinse jsou vybaveny oddělenými kanály pro přívod a odvod
chladiva, které zamezují mísení studené a ohřáté kapaliny. Díky tomu je zajištěn konstantní chladicí efekt,
který umožňuje delší pracovní cykly a prodlužuje životnost hořáku i jeho spotřebních dílů.
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ROBOTIZACE
SVAŘOVÁNÍ
Stanice výměny průvlaků
■
■
■
■
■
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Plně automatická výměna průvlaků robotických hořáků
Zvýšení spolehlivosti a produktivity robotického pracoviště
Kompletní proces výměny za 40 sekund
Úspora času ve srovnání s manuální výměnou
Jistota optimálního utažení průvlaku a hubice

1)

2)

3)

4)

Odstřih drátu
a sundání hubice

Vyšroubování
průvlaku

Našroubování nového
průvlaku

Opětovné nasazení
hubice

Čisticí stanice 3v1
Kombinovaná stanice 3v1 zajišťuje přesné odstřižení drátu, dokonalé vyčištění hubice a aplikaci
separační kapaliny. Navíc je navržena tak, aby všechny tyto úkony provedla během 6 sekund.

1)

Odstřih drátu

2)

3)

Očištění hubice
válcovou frézou

Aplikace separačního roztoku

Stanice výměny průvlaků
a čištění hubic Tipman
Další typy automatizovaných stanic

Čisticí stanice hubic

Sprejovací stanice

Odstřihovač drátu
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BALANCERY, VYVAŽOVAČE
A POZICIONERY
Balancery
Balancer využívá přepětí své vnitřní pružiny k udržování zavěšeného
tělesa ve stále stejné poloze. Operátoři pak mohou bez námahy
pracovat s těžkým nářadím (např. bodovací kleště).

1)

2)

4)

3)

Jak poznat skutečně bezpečný balancer?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vysokopevnostní hák testovaný na 5násobek udávané nosnosti
Řetěz pro zajištění proti pádu
Pojistka proti pádu břemene při prasknutí pružiny
Nárazuvzdorné pouzdro
Bezpečnostní certifikace CE a GS
Šroubovací karabina

5)

Našim zákazníkům doporučujeme balancery Carl Stahl Kromer, které jsou
díky své mimořádné kvalitě a bezpečnosti využívány i předními výrobci
automobilů (Volkswagen group, BMW group, Ford Motors, Daimler AG aj.).

6)
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Vyvažovače
Vyvažovače slouží k zavěšení dílenského nářadí, které se po použití (přitažení
do pracovní polohy) vrátí zpět do své výchozí pozice. Nářadí je tak vždy rychle
po ruce a zároveň nepřekáží, což zvyšuje produktivitu práce. Vyvažovače mohou
nést též jednotky s médii.

Vyvažovače mohou mít
nosnost až 14 kg

Vyvažovač se vzduchovou
hadicí

Pozicionery
Pozicioner drží jednotky s médii spolehlivě v nastavené poloze, i když se mění
jejich hmotnost. Díky elektrické izolaci jsou bezpečnou volbou. K dispozici
je také ekonomicky výhodná řada „Easy balancer“ s příznivým poměrem
cena-výkon. Pro potravinářský průmysl jsou určeny produkty v nerezovém
provedení, které vyhovují požadavkům hygienických norem.

Pozicioner z oděruvzdorného
plastu

Pozicioner z produktové
řady Easy
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PLASMOVÉ DĚLENÍ
5 důvodů, proč dělit materiály pomocí plasmy
1. Rychlost – až 2× rychlejší než autogenní dělení
2. Kvalita řezu – výrazně přesnější řezy s menším množstvím otřepů
3. Menší deformace – méně vneseného tepla díky vyšší rychlosti
4. Široké uplatnění – vhodné na všechny elektricky vodivé materiály
5. Vyšší bezpečnost – bez otevřeného plamene a využití hořlavého plynu

Výsledek práce s plasmovým
hořákem – ostré, čisté hrany
bez otřepů
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Jak vybrat plasmový zdroj?
■ Tloušťka materiálu k řezání – čím větší je tloušťka, tím vyšší musí být výkon zdroje
■ Vstupní napětí – pro zdroje s vyšším výkonem je nutné připojení k napětí 400 V
■ Dovolené zatížení – určuje délku možného pracovního intervalu (než se aktivuje tepelná pojistka)
■ Doplňkové funkce – např. pro efektivnější zapálení či ukončení oblouku

Jak zvýšit a udržet přesnost dělení?
Kvalitu řezání a dlouhou životnost spotřebních dílů hořáku
ovlivníte také kvalitou stlačeného vzduchu. Plasmové zdroje
požadují suchý stlačený vzduch, zbavený mastnoty a dalších
nečistot. Proto doporučujeme používat předřadné filtry
a odlučovače kapalin.
Přesnost práce s plasmovým hořákem zvýšíte použitím řezacích vodítek, vozíků a kružítek. Pomohou vám nejen udržet
požadovanou řezací linii, ale také konstantní vzdálenost
trysky od materiálu.

Drážkování plasmou
Tradiční drážkování uhlíkovou elektrodou je spojeno s velkým hlukem, kouřem a spotřebou
energie. Moderní plasmové zdroje představují bezpečnější alternativu, při které vzniká výrazně
méně zplodin. Plasmové drážkování je navíc přesnější a usnadňuje následnou práci.
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PLASMOVÉ DĚLENÍ
Plasmové dělení – skvělá příležitost pro automatizaci
Plasmové dělení patři k operacím, které lze snadno automatizovat. Všechny
výhody této technologie (rychlost, přesnost, bezpečnost, produktivita) se pak
násobí k vašemu prospěchu!

Jaké vybavení budete potřebovat?
■ Plasmový zdroj
■ Strojní hořák
■ CNC řezací stůl
■ Přívod stlačeného vzduchu (kompresor)
■ Systém filtrace vzduchu a odlučování kapalin
■ Systém odsávání zplodin
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Automatizovaná řešení
Automatizované řezání trubek
CNC řezací stoly mohou být rozšířeny o rotátory, díky
kterým dosáhnete přesně provedených řezů i na trubkách.

Spotřební díly pro dokonalé výsledky
Kvalitu plasmového dělení (ručního i strojního) zásadně
ovlivňuje i stav spotřebních částí hořáku. Jejich výběr
a objednávání vám usnadní náš online katalog, ve kterém
najdete kompletní rozpady hořáků od předních výrobců.

■ Řezací nástavce

■ Elektrody

■ Hubice

■ Rozdělovače vzduchu

■ Trysky
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LASEROVÉ DĚLENÍ
Přesné a rychlé dělení bez deformací
Laserové dělení má hned několik výjimečných výhod. Pomocí
této technologie je totiž možné bez obtíží dělit velmi křehké
či snadno deformovatelné materiály, a to s mimořádnou přesností. Laserový paprsek navíc zvládne i komplikované tvary při
zachování vysoké kvality řezu.
Zákazníkům, kteří využívají laserové dělení, můžeme pomoci
najít způsob, jak snížit provozní náklady. Kromě originálních
dílů nabízíme i špičkově zpracované a důkladně testované
alternativy, které podávají srovnatelný výkon, avšak při výhodnějších cenách.
Standardně dodáváme originální i neoriginální spotřební
a náhradní díly pro stroje značek Trumpf, Precitec, Bystronic,
Mazak, Amada, Mitsubishi atd.
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Trysky pro
CO₂ lasery

Trysky pro
fiber lasery

Čočky

Keramické a izolační díly

Zrcátka

Elektronky

Trysky pro
3D/tube lasery

Krycí měchy

Filtry a filtrační panely
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AUTOGENNÍ TECHNIKA
Plamenové svařování a dělení
Svařování plamenem patří mezi tzv. tavné metody, které využívají teplo
vzniklé při spalování směsi hořlavého plynu a kyslíku. Při dělení (řezání)
se materiál oxy-acetylenovým plamenem nejprve nahřeje a následně
se v místě řezu spálí proudem kyslíku.

Vhodné využití
■ Svařování/dělení nelegované nebo nízkolegované oceli
■ Rovnání, nahřívání a čištění materiálu
■ Jednoduché opravy, klempířské a instalatérské práce

Výhody

Nevýhody

+ Rychlé zaškolení obsluhy
+ Nižší cena techniky i spotřebního materiálu
+ Vhodné i pro mobilní využití

- Velká tepelně ovlivněná oblast
- Požární riziko
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Vybavení pro plamenové svařování/dělení

Ruční hořáky

Redukční ventily

Strojní hořáky

Spotřební díly

Tlakové lahve a technické plyny

Pryžové hadice

Zvyšte bezpečnost práce s autogenní technikou

Pojistky proti
zpětnému šlehnutí
plamene
Pojistky na rukojeti hořáku
zajistí uhašení plamene ještě
před vstupem do pryžových
hadic.

Suchá předloha na
redukční ventil
Opakovaně chrání tlakové
lahve před vstupem plamene
v důsledku proražení nebo
propálení hadice a zpětného
šlehnutí. Dále je vybavena
pojistkou, která se změnou
teploty uzavře přívod plynu.
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INDUKČNÍ A ODPOROVÝ
OHŘEV
Bezpečný a rychlý ohřev
Indukční ohřev je technologie využívaná pro jednoduchý ohřev kovových materiálů např. před
svařováním (tzv. předehřev) nebo pro usnadnění demontáže šroubových spojů či rovnání a opravy
karosérií vozidel. Dále se může uplatnit i při pájení, kalení, žíhání a tváření. Uplatňuje se také jako bezpečnější alternativa k ohřívání plamenem. Velkou výhodou je fakt, že při indukčním ohřevu nehrozí
poškození okolních součástí (čalounění, pryžové manžety, elektroinstalace, lak atd.)
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Autodílny a údržba

Průmyslová výroba

■ Pro rovnání a opravy karoserií, demontáž šroubů

■ Ohřev před kalením, rovnáním, ohýbáním, tvářením atd.

■ Plynulé nastavení výkonu

■ Integrované chlazení

■ Nastavení času ohřevu

■ Výkon 10 kW / 12 kVA, vysoký zatěžovatel

■ Vyměnitelné cívky pro různé účely

■ LED osvětlení cívky

Odporový ohřev
Tato technologie je vhodná pro předehřev materiálů před
svařováním (až na 1050° C) nebo po svařování ke snížení
pnutí (žíhání). Invertory lze programovat a využívat až se 4
vyhřívacími elementy, což je užitečné pro předehřev/žíhání
dlouhých dílů/svarů.

Využití indukčního ohřevu
■ Svařování potrubí, přírub, výměníků, kotlů
■ Výroba trupů lodí
■ Opravy a údržba automobilů, zemědělských strojů atd.
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INDUKČNÍ A ODPOROVÝ
OHŘEV
Kontrolovaná opakovatelnost a efektivita
Mezi výhody technologie indukčního ohřevu patří
kontrolovaná opakovatelnost a ekonomická efektivita, zejména ve srovnání s ohřevem pomocí plamene
nebo v pecích. Díky tomu můžeme indukční ohřev
aplikovat i v sériové výrobě, a to včetně automatizovaných aplikací.
Spolupracujeme s předními výrobci, kteří jsou schopní vyvinout řešení podle vašich individuálních požadavků a přání. K dispozici jsou modulární digitálně
řízené indukční ohřívače o výkonu od 1 do 400 kW
(6 kHz–1,2 MHz) vhodné pro všechny typické
operace – předehřev, pájení, žíhání, kalení atd.
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8–25 kW

25–35 kW

50–400 kW

■ Mobilní provedení

■ Flexibilní laditelný systém

■ Modulární řešení, snadno rozšířitelné

■ Vzduchem i kapalinou chlazené

■ Konfigurace pro provoz

■ Přesná regulace výkonu 0-100 %

■ Předehřev, žíhání, ohřev forem atd.

s externími stanicemi

■ Vzdálená správa a monitoring

Průmyslové a robotické aplikace
Automatizované indukční pájení
Kombinace jemné regulace výkonu indukčního zdroje s přesným polohováním cívky pomocí cobota
zaručuje vysokou kvalitu a opakovatelnost pájení. Celý proces je možné plně automatizovat, a proto
není nutná asistence kvalifikované obsluhy. Celkovou dobu pájení navíc zkracují i dramaticky urychlené změny pracovních poloh cívky.
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TECHNICKÉ PLYNY
Technické plyny nejen pro svařování
Technické plyny jsou nedílnou součástí mnoha technologií, a to
včetně těch nejmodernějších. Při svařování vytvářejí ochrannou
atmosféru (metody MIG, TIG) nebo chemicky či metalurgicky
ovlivňují svarovou lázeň (metoda MAG). Při plasmovém dělení
můžeme volbou plynu ovlivnit vlastnosti plasmového paprsku
např. při práci s vysokolegovanou ocelí nebo s barevnými kovy.
Kromě svařování se ale technické plyny uplatňují i jinde:
ve zdravotnictví, potravinářství apod.
Naše nabídka zahrnuje všechny běžně používané technické
plyny, a to jak od tradičních výrobců, tak i z naší vlastní plnírny
CO2. Velmi nám záleží na bezpečnosti, a proto úzkostlivě sledujeme technický stav tlakových lahví a jsme vždy připraveni
zákazníkům poradit, jak s plyny správně manipulovat.
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Plyny pro svařování a dělení

Speciální plyny

Např. CO2 pro technické účely, acetylen, kyslík,
argon a jeho směsi v určeném poměru nebo dle
požadavku zákazníka.

Např. dusík, helium a jejich směsi pro různorodé
využití – jako chladivo, ochranný a proplachovací
plyn či nulovací plyn v měřicí technice.

Integrovaný lahvový ventil
a redukční ventil

Svazky tlakových lahví

Ergonomicky tvarovaný ochranný kryt se
snadným přístupem k ovládacím prvkům
a k výstupu plynu s rychlospojkou.

Velkokapacitní svazky tlakových lahví s integrovaným redukčním ventilem pomáhají zvyšovat
plynulost i ekonomickou efektivitu práce ve
vašem provozu.
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PÁSOVÉ PILY
Přesnost a moderní výbava
Pásové pily na kov jsou vhodné pro přesné řezání nejen
oceli, ale i hliníku či barevných kovů. Natáčením ramene
pily je možné řezat i pod úhlem, což následně snižuje
nároky na další obrábění materiálu a usnadňuje svařování konstrukcí. Pily jsou k dispozici v mnoha variantách
provedení – od manuálních, přes hydraulické až po plně
vybavené CNC linky pro řezání v řádu tisíců kusů měsíčně.
K pásovým pilám dodáváme i vyspělé doplňky pro
automatizaci zakládání a odebírání materiálu, kontrolu
parametrů dělení nebo pro vzdálenou správu dle
standardů Průmyslu 4.0.
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Manuální gravitační

Poloautomatické

Menší dílny a provozy

Malosériová výroba

Automatické

Sériová, automatizovaná výroba

Pilové pásy na kov

Svařovna pilových pásů

Vlastnosti pilového pásu mají zásadní vliv na kvalitu
a ekonomickou stránku řezání. Proto poskytujeme
kvalifikované poradenství a rozšířené služby pro
nalezení optimálního řešení pro vaše potřeby.

Pilové pásy pro vás svaříme a připravíme
v naší vlastní svařovně. Vaše objednávka
bude díky tomu vyřízena rychle a bez
průtahů!

Všestranné pásy s vysokou odolností

Bimetalové pásy pro přesnější řezy

Bimetalové pásy ideální pro tvarové řezání
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PILOVÉ PÁSY
Bimetalové pilové pásy
Bimetalové pilové pásy jsou široce rozšířené zejména
díky jejich příznivému poměru cena/výkon. Pás vzniká
navařením bimetalového pásku na nosné tělo z pružinové oceli a následným vybroušením zubů. Tento typ pásu
je vhodný na dělení širokého spektra materiálů – od
nelegovaných uhlíkových ocelí až po odolné slitiny.

Karbidové pilové pásy
Karbidové pilové pásy vynikají při dělení speciálních
materiálů. Jejich ostří z velmi tvrdého materiálu (slinutý
karbid) dobře proniká i do nástrojové oceli, titanových
slitin, slitin hliníku a niklu či povrchově kalených a tvrzených materiálů.
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Lenox Classic®

Lenox RX+®

Lenox Contestor XL™

■ Dokonalý pás pro běžné řezání

■ Na konstrukční profily a svazky

■ Řezání hůře dělitelných materiálů

■ Mělké zubové drážky

■ Zesílené zuby, dlouhá životnost

■ Rovnější řezy i na velkých blocích

■ Vysoká stabilita a přesnost řezů

■ Nižší vibrace i hlučnost

■ Patentovaný způsob odvodu třísek

Lenox
VERSA PRO ™

Lenox
CAST MASTER ™ XL

Lenox
MAX CT ™

■ Zvýšená pevnost a ostrost

■ Dělení hliníku a neželezných slitin

■ Řezání slitin

■ Snadné použití bez záběhu

■ Vysoké úhly sklonu zubů

■ Zuby z broušeného tvrdokovu

■ Břity pro hladký povrch řezu

■ Rovné řezy i na velkých blocích

■ Velmi hladký povrch řezu
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KOMPRESORY A ČIŠTĚNÍ
STLAČENÉHO VZDUCHU
Jaké typy kompresorů nabízíme?
Správně upravený stlačený vzduch je nutný pro fungování
mnoha strojů a zařízení – včetně moderních robotických pracovišť. Pro příležitostné nebo mobilní použití jsou vhodné zejména
menší – pístové modely. Naopak v náročnějších provozech
(svařovny, pálicí pracoviště, automatizované stanice, robotické
buňky aj.) nejlépe poslouží šroubové kompresory ve stacionárním provedení.

Pístový nebo šroubový kompresor?
Další rozdíl mezi pístovým a šroubovým kompresorem
je v délce provozu. Zatímco pístové pracují přerušovaně,
šroubové bez problémů zajistí i souvislé dodávání stlačeného vzduchu.
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Integrovaná sušička vzduchu

Pístové kompresory

Šroubové kompresory

■ Flexibilní řešení pro menší dílny a autoservisy
■ Mobilní provedení s kolečky a masivní rukojetí
■ Robustní agregát s úsporným provozem

■ Pro náročné provozy, svařovny aj.
■ Výkon až 110 kW, jednoduché ovládání
■ Zvuková izolace pro nižší hlučnost

Čištění vzduchu

Desinfekce ozonem

Bezporuchový provoz strojů prodloužíme
dodávkou správně ošetřeného stlačeného
vzduchu. Pokročilá filtrace může snadno dosáhnout odloučení naprosté většiny vlhkosti,
mastnoty i pevných částic.

Je známo, že plyn ozon má silné desinfekční
účinky. Jeho pravidelnou aplikací odstraníte
z vašich prostor zápach, plísně i viry.

Ukázka instalace filtru KingAir na
plasmové řezačce CEA Shark, která
pro svůj provoz vyžaduje suchý
vzduch zbavený všech nečistot.
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RUČNÍ A ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ
Nářadí pro skutečné profesionály
Ruční elektrické nářadí patří k základnímu vybavení
každého řemeslníka. Našim zákazníkům doporučujeme
nářadí, se kterým máme vlastní zkušenost a které prošlo
náročným testováním např. v naší svářečské škole.
Proto u nás najdete produkty určené pro profesionální
použití s buldočí robustností a maratonskou vytrvalostí.

Na jaké nářadí se zaměřujeme?
Nabízíme zejména nářadí, které souvisí se svařováním
a je určeno např. na přípravu základního materiálu, ale
i další užitečné nástroje včetně spotřebních a náhradních dílů.
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Úhlové brusky

Pásové brusky

■ Vyšší životnost

■ Vysoký úběrový výkon

■ Konstantní otáčky i při zatížení

■ 3× rychlejší než úhlová bruska při

■ Funkce pro ochranu uživatele

srážení hran a ubírání svarů

Přímé brusky
■ Pro práci na hůře dostupných místech
■ Na stopková brusná tělíska
■ Dokonalá ochrana motoru proti prachu

Oscilační stroje
■ Víceúčelové využití
■ Broušení, leštění, řezání
■ Různé nástavce

Brusky wolframových elektrod
■ Na wolframové elektrody všech průměrů
■ Široký rozsah úhlů
■ Bezpečný provoz, snadné použití
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UPÍNACÍ TECHNIKA
A 3D STOLY
Upínky
Upínky jsou nedílnou součástí svařovacích stolů, zkušebních a montážních
přípravků. Pomocí upínek lze rychle, přesně a bezpečně upínat výrobky při
jejich svařování a obrábění. Speciální požadavky nejsou překážkou!

Jaké jsou výhody používání upínek?
1. Nenáročná fixace polohy produktu a její kontrola
2. Vysoká rychlost upnutí bez nutnosti vynaložení velké síly
3. Možnost ovládání pneumatickými válci
4. Při vzájemném propojení lze ovládat více upínek najednou
5. Lepší manipulace díky plastové, ergonomicky tvarované
rukojeti

64

3D stoly
Dobře zvolené profesionální svařovací stoly mohou výrazně zlepšit kvalitu a rychlost vaší výroby! Perforovaná pracovní deska umožňuje instalaci nejrůznějších typů upínacích přípravků, které zabezpečí přesné
měření a nastavení úhlů na svařencích. 3D Stoly se dodávají v mnoha variantách a velikostech – mohou
se libovolně kombinovat pro vytvoření požadované pracovní plochy.

3D svářecí stůl

Modulární 3D svářecí stůl

Rozkládací modulární 3D svářecí stůl

Další možnosti přizpůsobení

Stůl s pozicionerem

Upínací technika

Stojan na příslušenství

Police na stůl

Prodlužující díl ke stolu

Variace noh
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SVÁŘECÍ A BROUSICÍ
STOLY
Základní vybavení svařoven pro bezpečnou práci
Speciálně upravené stoly určené pro svařování, broušení
a plasmové řezání patří k základnímu vybavení profesionálních svařoven.
Svářecí a brousicí stoly jsou obvykle vybaveny robustní
pracovní plochou, na kterou navazují další komponenty,
které chrání okolí pracoviště před jiskrami, rozstřikem a nebezpečnými výpary. Patří k nim např. rošty
a zásobníky na zachytávání strusky, ochranné stěny
a bočnice nebo interní či externí odsávání.
Zákazníkům dodáváme i svářecí a brousicí stoly s individuální rozměrovou konfigurací.
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Svářecí a brousicí stoly jsou k dispozici v různých velikostech
a v několika variantách např.:
■ S integrovanou záchytnou vanou
■ Se zadní stěnou a sklopnými bočnicemi

■ S integrovaným ventilátorem
■ S integrovaným odsavačem a filtrem

Brousicí stoly

Stůl pro plasmové dělení
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PRŮMYSLOVÉ ODSÁVÁNÍ
Jak průmyslové odsávání chrání vaše zdraví?
Nasycené dýmy a výpary vzniklé během svařování, broušení či dělení kovů
mohou mít karcinogenní účinky. Používání odsávacího a filtračního zařízení
efektivně snižuje riziko trvalého poškození zdraví svářečů a pomáhá vytvářet bezpečnější pracovní prostředí.
Ochranu zdraví svářečů poskytují také svářečské kukly s filtrací.
Více informací o těchto produktech najdete na straně 72.

Co obsahují zplodiny vzniklé
při svařování?
Dým, který vzniká při sváření obsahuje obrovské
množství prachových částic, které jsou menší než
1 µm. Takto malé částice snadno proniknou do
dýchací soustavy lidí, kterou pak při dlouhodobé
expozici nenávratně poškozují.
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Mobilní odsávače

Odsávací stoly

Flexibilní odsávání pro menší dílny

Odsávání škodlivin přímo od zdroje

Centrální systémy odsávání a filtrace vzduchu

Ve spolupráci s předními výrobci pro vás navrhneme a nainstalujeme i komplexní stacionární systémy
vhodné pro větší provozy, brusírny, robotické linky atd. Následně pak pro vás zajistíme pravidelné
dodávky filtrů a celkový servis zařízení.
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OCHRANNÉ PRACOVNÍ
POMŮCKY
Ochrana zdraví i pohodlí při práci
V provozech, kde probíhá svařování, hrají ochranné pracovní
pomůcky kritickou roli. Pracovníci jsou zde neustále vystavováni škodlivinám, které mohou poškodit jejich zdraví. Jedná
se např. o nebezpečné záření, toxické výpary, prašnost, vysoké teploty atd.
Při výběru ochranných pomůcek doporučujeme zohlednit
v první řadě vlastnosti a funkce, které pro danou práci předepisuje legislativa či normy, ale stejně důležité jsou i pohodlí
a ergonomie. Ideální ochranná pomůcka by neměla omezovat v pohyblivosti nebo zvyšovat únavu pracovníka.
V naší nabídce proto najdete vždy několik kvalitních variant
rukavic, samostmívacích kukel, pracovního oblečení atd.,
ze kterých si snadno vyberete vyhovující produkty.
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Základní ochranné pomůcky svářeče

1

2
3

1) Nehořlavá ochrana
h
 lavy a krku

2) Svářečská kukla
samostmívací

3) Odolná svářečská
bunda

4) Kožené svářečské
rukavice

5) Oděruvzdorné
svářečské kalhoty

6) Svářečská zástěra
z hovězí štípenky

4
5
6

Ochranné zástěny a lamely

Ochranné deky a tkaniny

Do této kapitoly řadíme i zástěny a lamely,
které oddělují jednotlivá svářečská pracoviště,
čímž chrání ostatní pracovníky provozu např.
před nebezpečným zářením a rozstřikem.
Zástěny jsou k dispozici nejen pro trvalou
instalaci, ale také v mobilním provedení.

Deky a tkaniny z žáruvzdorných materiálů
se využívají na ochranu okolí místa svařování
či broušení. Při těchto pracích často vznikají
jiskry či žhavý rozstřik. Ochranné deky brání
vzniku požáru či poškození svařovaných
objektů.
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OCHRANNÉ PRACOVNÍ
POMŮCKY
Ochrana zraku i kontrola svaru
Svářečské kukly poskytují nejen ochranu zraku
a obličeje, ale také svářečům umožňují sledovat
svarovou lázeň. Díky tomu může být jejich práce
přesnější a rychlejší. Moderní samostmívací kukly
jsou vybaveny citlivými senzory, které ve zlomku
sekundy reagují na zapálení oblouku a automaticky
aktivují filtr pohlcující nebezpečné záření.
V naší nabídce najdete kukly určené pro profesioná
lní svařování. Při každodenním používání se projeví
sebemenší detail, a proto se vyplatí pořídit si kuklu
vyšší hodnoty. Investujete tak hlavně do svého zdraví
a komfortu při práci.
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Svářečské kukly s filtrací – pro zvýšenou ochranu dýchacích cest
Svařování hliníku, nerezové oceli, oceli s nátěry, galvanizované oceli atd. přináší riziko poškození dýchacích cest svářeče. Proto je nutné používat speciální svářečskou kuklu s filtrací vzduchu. Jedná se o sadu
složenou z kukly, přívodní hadice a filtračně-ventilační jednotky.

Samostmívací kukly
Jak vybrat profesionální svářečskou kuklu ?

Hodnocení podle normy ČSN EN 379,
nejlepší kukly mají známku 1/1/1/1

Ergonomie a pohodlí při nošení,
vícestupňové nastavení hlavového
kříže

Velikost průzoru a filtru – ovlivňuje
výhled z kukly, malý průzor omezuje
zorné pole

Nastavení zatemnění filtru – variabilní
clona je lepší než pevné nastavení

Další funkce např. vidění v reálných
barvách, vypnutí filtru při broušení
atd.

Dostupnost spotřebních a náhradních
dílů – u levných modelů nemusí být
k dispozici
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CHEMIE PRO SVAŘOVÁNÍ
Moderní svařování s chemickými prostředky
Chemické prostředky pomáhají např. zvyšovat
kvalitu svarů, prodlužují životnost spotřebních
dílů a celkově usnadňují svářečům jejich práci.
Dále se využívají i při vizuální kontrole svarů
a provádění nedestruktivních zkoušek.
Při výběru konkrétních produktů doporučujeme vzít v potaz i hledisko ochrany životního
prostředí. V naší nabídce proto najdete i ekologicky šetrné přípravky, které ocení každá
společensky odpovědná společnost.
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Separační prostředky

Pasivační prostředky

Penetrační zkoušky

Čističe svářečských kukel

Mořidla na hliník a nerez

Chemická ochrana kořene svaru

Detektory úniku plynu
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PŘÍDAVNÉ SVAŘOVACÍ
MATERIÁLY
Funkce a výběr přídavných
svařovacích materiálů
Přídavné svařovací materiály mají v případě metod MIG,
MAG a MMA nezastupitelnou funkci, neboť jsou přímou
součástí elektrického obvodu a působí jako anoda (+). Důležité jsou ale i při svařování metodou TIG či při plamenovém
svařování. Přídavné materiály doplňují objem svarové lázně,
nahrazují uniklé prvky a dodávají vhodné legovací a dezoxidační přísady pro zlepšení vlastností výsledného spoje.
Pro vznik spolehlivého svaru je třeba, aby přídavný svařovací materiál měl obdobné složení jako materiál základní.
Výběr vhodného drátu či obalené elektrody proto může být
nelehkým úkolem, proto se neváhejte obrátit na naše odborníky a aplikační techniky, kteří vám s výběrem ochotně
poradí.
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MIG, MAG

TIG

MMA

■ Např. AlSi5, AIMg3 aj. (MIG)

■ Např. AISi5, AIMg3 aj.

■ Rutilové, bazické, kyselé

■ Na hliníkové slitiny

■ 2,5–5 kg, délka 1000 mm

■ Na ocel i litinu

■ Kovové cívky 7 kg, Ø 0,8–2,0 mm

■ Kartonové krabice, tubusy

■ Délka 300–450 mm,
Ø 1,6–5,0 mm

■ Např. G3Si1, G3Si4 (MAG)
■ Poměděný i pobronzovaný
■ Kovové cívky 5–15 kg, Ø 0,8–1,6 mm

Plamenové
svařování (GW)

Svařování pod
tavidlem (SAW)

Svařování
s trubičkovým
drátem

■ Např. G 102, G 104

■ Dráty i tavidla pro náročné

■ Plněná elektroda s rutilovou

■ Poměděné
■ Svařování ve všech polohách
■ Délka 1000 mm, Ø 1,6–5,0 mm

využití v těžkém průmyslu
■ Certifikace CE, FB, TÜV

náplní
■ Pro využití v loděnicích,
na ocelové konstrukce,
nádrže a potrubí
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BRUSNÉ A ŘEZNÉ
KOTOUČE
Vše pro broušení a řezání kovů
Svařování tvoří s broušením a řezáním nerozlučnou trojici.
Dobře připravený základní materiál je totiž jedním
z předpokladů pro vznik kvalitních a spolehlivých svarů.
Základním parametrem řezného kotouče je jeho tloušťka.
Tenčí kotouče jsou přesnější a produkují méně odpadu, avšak
jejich životnost je úměrně nižší.
Brusné kotouče (klasické či lamelové) se využívají pro zabrušování hran, čištění styčných ploch základního materiálu
nebo odstraňování rozstřiku.
Samostatnou kapitolu tvoří technické frézy pro odjehlování,
leštění či broušení různých materiálů a také opracování svarů.
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Kotouče
na řezání ocelí

Kotouče
na řezání hliníku

Sjednocujicí a lešticí
kotouče

■ S vysokým podílem brusných zrn

■ Na hliník i jiné neželezné kovy

■ Na všechny druhy ocelí včetně

■ Na všechny typy ocelí i nerezové

■ Speciální zrno a pojivo

■ Průměr 115–300 mm

■ Rychlé řezání, minimální zanášení

nerezové
■ Sjednocování, dokončování, čištění
■ Příprava na lakování atd.

Lamelové kotouče
s keramickým
brusivem

Brusné kotouče
zirkonia

Technické frézy pro
univerzální použití

■ Pevný podklad z polyesteru

■ Profesionální použití

■ S válcovou stopkou

■ Houževnatější než zirkonový korund

■ Všechny typy oceli, včetně nerezu

■ Na všechny železné i neželezné kovy

■ Vhodné na slitiny, litiny a oceli

■ Tvrdost R, vypouklý tvar

■ Výběr z mnoha různých tvarů
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO SVAŘOVÁNÍ
Pomůcky pro dosažení kvalitních svarů
Od profesionálních svářečů se očekávají nejen znalosti,
zručnost a minimální chybovost, ale také vysoké pracovní nasazení. Proto je součástí našeho portfolia
i nabídka produktů, které svářečům pomáhají pracovat efektivněji, s vyšší přesností nebo jim jejich činnost
usnadňují.
Příslušenství pro svařování netvoří pouze malé
„vychytávky“, ale také produkty, které mohou být
faktorem, který rozhoduje o kvalitě provedené práce
či přináší vždy vítanou úsporu nákladů.

80

Popisovače

Termokřídy

Magnety, magnetické
držáky

■ Lakové popisovače

■ Pomůcka pro určení teploty

■ Pomůcka pro upínání materiálu

■ Na většinu materiálů

■ Při dosažení požadované

■ Přesnější práce i výsledky

■ Odolné vůči otěru

teploty materiálu zkapalní

■ Různé úhly a velikosti

Čištění svarů
■ Čištění svarů elektrochemickou reakcí
■ Moření, pasivace a leštění svarů na nerezové oceli
■ Rychlejší než jiné metody čištění

Potrubní zátky a ucpávky
■ Zátky chránící kořen svaru při svařování trubek
■ Úspora času i plynu
■ Ucpávky pro utěsnění trubek během instalace
či oprav

Měrky svarů
■ Pro vizuální kontrolu svarů
■ Na různé typy svarů
■ Vyrobeno z antikorozní oceli
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KONTAKTY
LIBEREC – SÍDLO SPOLEČNOSTI – KORPORÁTNÍ OBCHOD & CENTRUM LOGISTIKY

+420 482 345 555
+420 736 481 826

NAVIGACE

info@artweld.cz
Nádražní 120
460 06 Liberec

GPS: 50.7471056N,15.0612411E

LIBEREC – ARTWELD ROBOTICS & AUTOMATION

+420 483 323 033
+420 607 074 729

NAVIGACE

ara@artweld.cz
Dr. Milady Horákové 281
460 06 Liberec

GPS: 50.7480744N, 15.0615292E

LIBEREC – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY

+420 482 345 560
+420 733 133 285

NAVIGACE

liberec@artweld.cz
Nádražní 120
460 06 Liberec

GPS: 50.7471056N,15.0612411E

LIBEREC – SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA & CENTRUM ROBOTIZACEJ A AUTOMATIZACE

+420 482 710 775
+420 736 481 814

NAVIGACE

skola@artweld.cz
Ještědská 218/105
460 08 Liberec

GPS: 50.7465631N, 15.0283700E

JABLONEC NAD NISOU – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY & SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

+420 483 312 870
+420 736 481 817

NAVIGACE

jablonec@artweld.cz
K Černé studnici 4568/13
466 01 Jablonec nad Nisou
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GPS: 50.7202711N, 15.1901019E

www.artweld.cz
JABLONEC NAD NISOU – PLNÍRNA CO2, PROPAN-BUTANU, ČERPACÍ STANICE LPG

+420 483 704 350
+420 736 481 825

NAVIGACE

zelivskeho@artweld.cz
Želivského 4114/15
466 01 Jablonec nad Nisou

GPS: 50.7391772N, 15.1581931E

KLADNO – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY

+420 312 248 278
+420 736 481 824

NAVIGACE

kladno@artweld.cz
Tuchoraz 2573
272 01 Kladno

GPS: 50.1510883N, 14.1044867E

MIMOŇ – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY

+420 487 862 520
+420 702 167 691

NAVIGACE

mimon@artweld.cz
Křížová 456
471 24 Mimoň

GPS: 50.6507981N, 14.7342131E

DĚČÍN – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY

+420 412 514 216
+420 608 550 602

NAVIGACE

decin@artweld.cz
Oldřichovská 15/7
405 02 Děčín

GPS: 50.7800350N, 14.1719700E

ČESKÁ LÍPA – PRODEJNA SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY

+420 487 521 947
+420 608 550 609

NAVIGACE

ceskalipa@artweld.cz
Litoměřická 2722
470 01 Česká Lípa
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GPS: 50.6727961N, 14.5141800E
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