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Špičková mobilní technologie - svářečka HÜRNER EasyWeld 110 (T)
Svářečka HÜRNER EasyWeld 110 (T) pro profesionální svařování trubek a tvarovek z PE, PP a PVDF
pro všechny rozměry DA 20 - 110 mm.
Svářečka umožňuje svařovací operace, které jsou
v této formě unikátní. Při svařování využívá výhody
mobilního svařovacího stroje pro jednoduché
a praktické použití na stavbě a v dílně.
• základní instalační svorky umožňují horizontální
a vertikální volitelnou fixaci a tak zajišťují správné
použití segmentů při svařování
• lehká a kompaktní konstrukce svářečky HÜRNER
EasyWeld 110 (T) umožňuje velmi jednoduchou
instalaci v pracovním prostředí
• pro výrobu tvarových dílů jsou základní instalační
svorky na obou stranách

• otočné o 15° při svařování, lze také použít
základní svorky s možností otáčení o 45°
• svářečka HÜRNER EasyWeld 110 (T) je postavená
na speciálně navrženém rámu. Celý stroj je včetně
rámu extrémně stabilní, rám je ošetřen práškovým
nástřikem a je přišroubován k základní desce
• pro svařování T-kusů a segmentových oblouků
o 90° je vhodná prodloužená verze svářečky
HÜRNER EasyWeld 110 (T) s možností dodání
základní desky
• horizontální úprava zajišťuje optimální výsledky
hoblování, zejména trubek o větších rozměrech,
a to jak prostřednictvím mechanického, tak i nebo
elektrického hoblíku

• topné těleso i volitelný hoblík je vždy bezpečně
uchycen na pracovním rámu, případně bezpečně
zaaretován
• teplota elektrického topného tělesa je řízená
integrovanou elektronikou, na topné těleso je
nanesen povlak z PTFE
• pro skladování a případný transport systému
HÜRNER EasyWeld 110 (T) je speciálně navržen
přepravní box se zásuvkami tak, aby celý stroj
včetně příslušenství a dostupných doplňků, byl
bezpečně chráněn
• všechny stroje jsou samozřejmě volitelně
vybavené základním upínacím nářadím, nejde již
jednodušeji svařovat potrubí
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EasyWeld 110
Horizontální nastavení
a ruční hoblík

EasyWeld 110
Horizontální nastavení
a elektrický hoblík

EasyWeld 110 (T)
Horizontální i vertikální
seřízení, elektrický hoblík
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Technická data
Kód
Pracovní plocha DA (mm)
Pracovní plocha vyrábějící T - kusy DA (mm)
Napájení
Výkon (W) topné těleso / hoblík
Celková hmotnost včetně všech komponentů (kg)²⁾
Redukční vložky - 4 ks, obě poloviny topných
těles o rozměrech (mm)

Ruční hoblík

Elektrický hoblík

Stroj je dodáván se standardním vybavením, nůž
s mechanickým pohonem, ergonomicky dokonale
tvarovaná rukojeť, nůž zaručuje přesné soustružení
a vyrovnání materiálu po celém průměru
upravované trubky.

Dokonalá konstrukce elektrického hoblíku zaručuje
kvalitní soustružení s dlouhou životností zařízení.
Horizontální nastavení zajišťuje přesné soustružení
a vyrovnání materiálu po celém průměru
upravované trubky.

Elektronicky regulovatelné topné
těleso
Elektronicky řízené topné těleso, které je potaženo
nepřilnavou vrstvou z PTFE, přesné integrované
řízení teploty.

Standardní rozsah dodávky
Základní stroj
Mechanický hoblík včetně nože
Topné těleso potažené PTFE
Držák na stůl pro topné těleso
Přepravní box HÜRNER pro stroj, redukce a doplňky

Volitelné příslušenství:
Úzké upínání nástrojů vlevo / vpravo
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Vertikální nastavení

-

Nosná plošina pro hoblování

ˇ

Držák

¹⁾ Kontrola, ²⁾ Stroj, hoblík, topení, příslušenství, redukce, ³⁾ Standardní

Horizontální a vertikální nastavení

Transportní box

Základna zařízení EasyWeld 110 je standardně vybavena čelistmi, které lze na přání doplnit horizontálním
a vertikálním nastavením, což umožňuje jednoduché a profesionální svařování T-kusů a jinak upraveného
potrubí.

Robustní a vysoce kvalitní přepravní box pro
bezpečné skladování a přepravu zařízení.

