GRUNTOWNIE TESTOWANY

GOTOWY DO PRACY

BRUD. WILGOĆ. BŁOTO. DESZCZ. A PRACOWAĆ TRZEBA.
JESTEŚ SPAWACZEM I NIE BOISZ SIĘ BRUDZIĆ SOBIE
RĄK. PRACUJESZ W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH I
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU, KTÓRY MOŻNA ZE SOBĄ ZABRAĆ
W DOWOLNE MIEJSCE. DLATEGO STWORZYLIŚMY PODAJNIK
ROBUST FEED — NASZ NAJTRWALSZY, NAJBARDZIEJ
ERGONOMICZNY I SKUTECZNIE DZIAŁAJĄCY PODAJNIK.

NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
ZEWNĘTRZNA OCHRONA
Odporność na uderzenia – Podwójna konstrukcja ścian
podajnika Robust Feed ze specjalnymi strefami tłumiącymi siłę
uderzenia znakomicie sprawdza się podczas codziennego
użytkowania w trudnych warunkach. Możesz go upuszczać,
ciągnąć lub nim rzucać — Robust Feed wytrzyma wszystko.
Szczelność — nawet ekstremalne warunki atmosferyczne nie
robią na Robust Feed żadnego wrażenia. Działa na siarczystym
mrozie i jest jedynym przenośnym podajnikiem drutu o stopniu
ochrony IP44, czyli zapewniającym doskonałą ochronę przed
brudem, błotem, rozbryzgami wody, a nawet ulewnym deszczem.
Odporność na słońce — Robust Feed jest w stanie
działać w temperaturach do 55°C, a jego jasny przedni
wyświetlacz jest czytelny nawet w silnym słońcu.

WEWNĘTRZNA OCHRONA
Osłonięte przyłącza — najlepsza ochrona przewodu
łączącego i wszystkich złączy wewnątrz obudowy zapobiega
wyrywaniu przewodów podczas przenoszenia podajnika i
eliminuje naprężenia.
Osłonięte szpule — Robust Feed chroni znajdujące się w
jego wnętrzu materiały spawalnicze jak żaden inny podajnik.
Wersja do prac morskich zawiera zestaw grzałek, które
utrzymują szpulę zawsze w stanie suchym.
Osłonięta elektronika — pyłoszczelna kaseta chroni
podzespoły wewnętrzne, nawet gdy podajnik jest otwarty,
a specjalne złącza przewodów zabezpieczają podajnik przed
zwarciami zarówno w uchwycie, jak i w przewodach łączących.

WYTRZYMAŁY I GOTOWY
NA WSZYSTKO
NIEZRÓWNANA MOBILNOŚĆ
Robust Feed ma trzy wygodne uchwyty (wszystkie
dopuszczone do mocowania do suwnicy) i dwa dodatkowe
punkty zaczepienia. Łatwo jest go zatem podnosić oraz
przenosić przez ciasne miejsca i manewrować nim wokół
przeszkód. Zaokrąglone krawędzie i powierzchnie ścierne
ze specjalną powłoką o zwiększonej trwałości umożliwiają
przeciąganie go po wszystkim bez ryzyka zaczepienia o
inne przedmioty. Gwarancją jeszcze większej mobilności
urządzenia są dostępne w wersji poziomej i pionowej zestawy
kół oraz zintegrowany wózek. Oznacza to, że zawsze można
dotrzeć do miejsca, w którym wymagane jest spawanie
zarówno w warsztacie, jak i w terenie.

BEZKONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ
Nowy, precyzyjnie wykonany z odlewu stopu aluminium
mechanizm napędowy przystosowany jest do drutów litych
o średnicy 2,0 mm oraz rdzeniowych 2,4 mm.
z bezstopniową regulacją podawania drutu 0,8 - 25 m/min.
Zmieniając szpulę, można wprowadzić drut bez otwierania
napędu rolkowego. W zakresie mocy, Robust Feed z
łatwością radzi sobie z prądem 550 A w cyklu pracy 50%,
500 A w cyklu pracy 60% i 400 A w cyklu pracy 100%,
przewyższając pod tym względem większość innych
przenośnych podajników.

NADZWYCZAJNA FUNKCJONALNOŚĆ
Zoptymalizowany wyświetlacz — jasny i wyraźny
wyświetlacz na przednim panelu Robust Feed zawiera
tylko najważniejsze ustawienia, pozostawiając inne dobrze
zabezpieczone nastawy wewnątrz obudowy.
Łatwe w obsłudze elementy sterujące — duże,
wyeksponowane przyciski i pokrętła ułatwiają obsługę
urządzenia, nawet w grubych rękawicach spawalniczych.
Wbudowany regulator przepływu — w Robust Feed
wbudowano regulator przepływu gazu (w wersji offshore),
który pozwala na szybkie regulacje przepływu gazu.
Ustawienia lokalne — wszystkimi ustawieniami spawania
można bez problemu sterować w samym podajniku, bez
względu na to, gdzie znajduje się źródło prądu.
Łatwość utrzymania — konstrukcja Robust Feed umożliwia
łatwy dostęp do elektroniki i silnika w celu przeprowadzenia
przeglądów i napraw. Dzięki beznarzędziowemu systemowi
podawania drutu wymiana szpuli odbywa się szybko,
a ustawianie drutu jest bardzo proste.
Elastyczne działanie — pracuje zarówno w ustawieniu
pionowym, jak i poziomym z możliwością obracania wyświetlacza
o 90 stopni, aby był widoczny pod odpowiednim kątem.
Poziomy zestaw kołowy zapewnia stabilne i niskie zawieszenie.

ZWIĘKSZ SWOJĄ MOC O SPRAWDZONY
PODAJNIK ROBUST FEED
ROBUST FEED PRO + ŹRÓDŁA PRĄDU
WARRIOR™
Najbardziej solidne i niezawodne rozwiązanie do intensywnego
spawania MIG/MAG z funkcjami spawania elektrodą (MMA),
TIG (GTAW) i żłobienia.

DOCELOWE BRANŻE
Budownictwo okrętowe // Przemysł morski i instalacje morskie //
Konstrukcje inżynierii wodnej i lądowej // Produkcja i wznoszenie
konstrukcji stalowych // Produkcja przemysłowa i ogólna //
Samochody ciężarowe, naczepy, wagony kolejowe i ciężki
sprzęt // Napawanie utwardzające i platerowanie // Naprawa i
konserwacja // Górnictwo // Rurociągi // Zbiorniki ciśnieniowe

DANE TECHNICZNE
Napięcie wejściowe

42 V AC

Znamionowy prąd spawania

550 A przy 50%
500 A przy 60%
400 A przy 100%

Średnica drutu
Stal niskostopowa
Stal nierdzewna
Druty rdzeniowe
Stopy aluminium

0,6–2,0 mm
0,6-1,6 mm
0,9-2,4 mm
0,9-1,6 mm

Prędkość podawania drutu

0,8–25,0 m/min

Maks. ciężar szpuli z drutem

20 kg

Maks. średnica szpuli

300 mm

Temperatura pracy

Od -40 do +55°C

Znak certyfikacji (normy)

CE, CSA

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

595 mm x 250 mm x 430 mm

Masa

16,8 kg

PODAJNIKI I ŹRÓDŁA PRĄDU
Wersje podajnika (dostępne wersje chłodzone
gazem i chłodzone cieczą)

Kompatybilne źródła prądu

Robust Feed Pro
Robust Feed Pro do prac morskich (w zestawie
z regulatorem przepływu gazu i grzałką)

Warrior 500i, Warrior 400i, Warrior 400i MV

OPCJE I AKCESORIA
Odciążenie zespołu przewodów
Akcesoria ogólne

Zestaw kołowy — dla wersji poziomej i pionowej podajnika
Przewody łączące
Zestaw jezdny z obrotowym trzpieniem pod podajnik
Zestaw przyłączeniowy cieczy

Zestawy połączeń

Szybkozłącze do uchwytu MIG/MAG — EURO (w zestawie z podajnikiem)
Szybkozłącze Marathon Pac™
Uchwyty MIG chłodzone gazem PSF 260 3, 4, 5 m
Uchwyty MIG/MAG chłodzone gazem PSF 315 3, 4, 5 m

Uchwyty MIG/MAG

Uchwyty MIG/MAG chłodzone gazem PSF 415 3, 4, 5 m
Uchwyty MIG/MAG chłodzone gazem PSF 515 3, 4, 5 m
Uchwyty MIG/MAG chłodzone cieczą PSF 420W 3, 4, 5 m
Uchwyty MIG/MAG chłodzone cieczą PSF 520W 3, 4, 5 m

Wybierz podajnik, który działa w każdej sytuacji. Zamów pakiet Robust Feed
u dystrybutora ESAB i odwiedź stronę esab.com/robust, aby dowiedzieć się więcej.

NIEZRÓWNANA
OBSŁUGA I WSPARCIE
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów ESAB, posiadacze podajnika Robust Feed mogą oczekiwać obsługi na
najwyższym poziomie. Nasi wykwalifikowani specjaliści z działu obsługi klienta niezwłocznie odpowiedzą na wszelkie pytania,
pomogą w rozwiązaniu problemów i udzielą wsparcia w zakresie konserwacji i modernizacji maszyn.
Szczegółowe informacje na temat podajnika Robust Feed można znaleźć na stronie esab.com/robust.

3 LATA GWARANCJI
Klienci, którzy potrzebują pomocy, znajdują się pod doskonałą opieką najlepszego na rynku serwisu Esab,
otrzymując najszerszy zakres ochrony z tytułu gwarancji.
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MASZYNY I MATERIAŁY DODATKOWE, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ
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Wybierając podajnik o najlepszych parametrach działania, warto także zdecydować się na najlepsze urządzenia i materiały
spawalnicze ESAB, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z inwestycji. Dowiedz się więcej na stronie esab.com.

