Svaøovací stùl HOBBY (obj. è. 555 000)

Je navren jako stavebnice svaøovacího stolu, kdy si zákazník stùl
sám sestaví a svaøí. Plocha svaøovacího stolu je pøimìøenì veliká pro
nejbìnìjí aplikace svaøování, jako jsou úhelníky, panty, pøíruby,
rozpìry a výztuhy. Naí nejvìtí výhodou oproti ostatním nabízeným
zjednodueným svaøovacím stavebnicím je to, e vechny ustavovací a upínací prvky vdy ukládáte a zajiujete z horní strany stolu!
Dalí výhodou, která hovoøí pro pouití sváøecího stolu HOBBY je
monost pøipevnìní k vertikální rovinì. To znamená velikou úsporu
místa, kdy se na stole nepracuje. Nízká hmotnost sváøecího stolu jej
pøedurèuje k mobilním aplikacím. Je navren tak, aby Vám pomáhal
na pracoviti v terénu  stavby, pojízdné opravárenské dílny.

Svaøovací stùl EXPERT (obj. è. 655 000)

Je navren jako mnohonásobnì levnìjí alternativa k podobným
svaøovacím systémùm, kde jsou vechny díly stavebnice vyrobeny
tøískovým obrábìním. Stavebnice svaøovacího stolu EXPERT je
pokraèováním jednoduchého systému HOBBY. Nejvìtí výhodou
oproti systému HOBBY je nìkolikanásobné zvýení poètu upínacích
otvorù s novì koncipovaným adaptérem. Tak jako v pøípadì stavebnice HOBBY je u stavebnice EXPERT realizováno vekeré upínání
ustavovacích prvkù  úhelníkù a ztuidel z horní strany desky stolu!
Pracovní rozmìr svaøovacího stolu EXPERT je navren tak, aby pokryl
nejbìnìjí poadavky sváøeèù a umonil upnutí z pìti stran.
Stavebnice sváøecího stolu EXPERT je dodávána v rozloeném stavu.

Svaøovací stùl PROFI (obj. è. 755 000 a 855 000)

Konstrukèní provedení stavebnice sváøecího stolu PROFI vychází ze
získaných zkueností se stavbou meních stavebnic svaøovacích
stolù HOBBY a EXPERT. Rozhodli jsme se navrhnout sváøecí stùl
s podstatnì vìtí plochou a tím i vìtím poètem upínacích otvorù,
abychom rozíøili monosti pouití v prùmyslové výrobì. Vzhledem
k pøedpokládanému vìtímu zatíení je pouito 6 ks nohou.
V nabídce máme dva druhy velikostí. A to velikost
1410x910 nebo 2210x910. Stavebnice sváøecího
stolu PROFI s pøísluenstvím dle vaich poadavkù
a potøeb je vynikající alternativa z hlediska funkènosti vech pouitých upínacích a ustavovacích, jejich
pøesnost a hlavnì ceny v porovnání s tøískovì vyrábìnými stavebnicemi renomovaných výrobcù. Stavebnice
sváøecího stolu PROFI je dodávána v rozloeném stavu.
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Úhelník 210x210x80 (obj. è. 555 046)

Je základní stavební prvek pouitý ve vech naich stavebnicích svaøovacích stolù
HOBBY, EXPERT a PROFI. Se vemi je kompatibilní. Je nezbytným prvkem k vytvoøení
roviny kolmé k desce svaøovacího stolu. K jeho pøipevnìní slouí adaptér s maticí. Úhelník
má tøi upínací plochy, které jsou k sobì navzájem kolmé. Proto není problém vytvoøit
jakoukoliv navzájem kolmou rovinu. Úhelníky dodáváme ve formì stavebnice, kdy jednotlivé dílce si zákazník sestaví a následnì svaøí sám.

Úhelník 210x110x80 (obj. è. 555 057)

Je jeden ze základních stavebních prvkù pouitý u vech námi vyrábìných
stavebnic svaøovacích stolù HOBBY, EXPERT a PROFI. Se vemi je bez
výhrad kompatibilní.

Úhelník 210x110x110 (obj. è. 555 060)

Je navren pro rozíøení pracovní plochy u vech námi vyrábìných stavebnic svaøovacích
stolù HOBBY, EXPERT a PROFI. Jeho konstrukèní provedení je obdobné jako u ostatních
úhelníkù. Lií se svou íøkou a to proto, aby pro jeho upnutí bylo moné pouít dvou adaptérù vedle sebe a tím zajistit jeho pevné upnutí k boku stolu.

Kostka 310x210x115 (obj. è. 655 020)

Je navrena zvìtení pracovní plochy v horizontálním i vertikálním smìru.
Lze ji vyuít u vech námi vyrábìných stavebnic svaøovacích stolù HOBBY,
EXPERT a PROFI. Její konstrukèní provedení je obdobné jako u konstrukce
stolù EXPERT, jen se zmenenými rozmìry. Pro upínání na kostce se vyuívají Adaptéry EXPERT/PROFI.

Adaptér HOBBY (obj. è. 555 065)

Je inovativní souèást, na které je zaloen námi navrený a pouívaný systém
upínání ustavovacích, polohovacích a upínacích souèástí svaøovacích stolù HOBBY.
Výhodou proti srovnatelným systémùm svaøovacích stolù je to, e ve upínáme z horní
strany svaøovacího stolu. Po zavedení adaptéru do dráky stolu z horní strany a ustavení
v poadované poloze se zajistí dotaením matice. Po zavedení adaptéru do dráky stolu
z horní strany a ustavení v poadované poloze se zajistí dotaením matice.

Adaptér EXPERT/PROFI (obj. è. 655 013)

Je nejdùleitìjí inovativní souèást, na které je zaloen námi navrený a pouívaný
systém upínání ustavovacích, polohovacích a upínacích souèástí svaøovacích stolù
EXPERT a PROFI. Výhodou proti srovnatelným systémùm svaøovacích stolù je to,
e vechny dílce upínáme z horní strany stolu. Jeho pouití je jednoduché. Vloíte
adaptér do neokrouhlého otvoru a otoèením smìrem vpravo ho zamknete, poté
dotáhnete zajiovací matici a je hotovo.

Ztuidlo 180° (obj. è. 555 022)

Je upínací prvek pouitý ve vech námi vyrábìných stavebnicích svaøovacích stolù
 HOBBY, EXPERT a PROFI. Pøi jeho konstrukci jsme kladli dùraz na funkènost a spolehlivost. Pouili jsme jakostní materiály. Ve spojení s adaptérem pro HOBBY nebo adaptérem
pro EXPERT a PROFI a se Svìrkou tvoøí dokonalý celek pro upnutí.
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Ztuidlo 90° (obj. è. 555 021)

Je upínací prvek pouitý u vech námi vyrábìných svaøovacích stolù HOBBY, EXPERT
a PROFI. Konstrukce ztuidla je navrena s dùrazem na funkènost a spolehlivost.
Ve spojení s adaptérem pro HOBBY, popøípadì pro EXPERT a PROFI a Svìrkou tvoøí
naprosto perfektní systém, který je pøi upínání vysoce produktivní, rychlý a bezpeèný.

Ztuidlo 90° dlouhé (obj. è. 555 070)
Je upínací prvek pouitý u vech námi vyrábìných svaøovacích stolù
HOBBY, EXPERT a PROFI. Konstrukce je podobná jako u ztuidla 90°,
avak je zvìtena délka ztuidla pro upevnìní vìtích svaøencù.
Svìrka (obj. è. 555 017)
Je tvoøena stavìcím roubem s výkyvnou hlavou a samotným tìlem s osazením. Je
pouita ve vech námi nabízených svaøovacích stavebnicích  HOBBY, EXPERT a PROFI.
Slouí pro upínání svaøovaných souèástí ve vertikální nebo horizontální rovinì za pomoci
ostatních upínacích dílcù svaøovací stavebnice.
Noha krátká (obj. è. 555 032)

Konstrukce nohy je sestavou jednoduchých, ale promylených souèástí, které spolu po
svaøení tvoøí vysoce funkèní celek. Je navrena pro pouití u naich stavebnic svaøovacích
stolù HOBBY a EXPERT, které mají monost mobility. To znamená, e jsou opatøeny pouze
tøema nohama, aby bylo moné je sklopit pod desku stolu. Dvì z tìchto noh jsou nohy
krátké, které jsou opatøeny koleèky.

Noha dlouhá (obj. è. 555 033)
Tvoøí tøetí nohu v kombinaci se dvìma krátkýma nohama. Noha je opatøena dvojicí gumových silentblokù na spoleèném dráku. To proto, aby mìl svaøovací stùl dobrou stabilitu
na nerovném povrchu.
Noha pevná (obj. è. 755 015)
Konstrukce nohy je sestavou jednoduchých, výrobnì nenároèných souèástí, které spolu
po svaøení tvoøí tuhý celek. Je navrena pro pouití u naich stavebnic svaøovacích stolù
PROFI. Základní konstrukce nohy pro obì velikosti svaøovacích stolù PROFI, pouita
v poètu 6 kusù.
Noha s koleèkem (obj. è. 755 011)

Konstrukce nohy je sestavou jednoduchých, výrobnì nenároèných souèástí, které tvoøí
po zkompletování a svaøení funkèní sestavu. Je pouita u naich stavebnicových systémù
PROFI v obou velikostech. Otoèné koleèko s brzdou umoòuje jednoduché pøesouvání
kompletního stolu. Noha s koleèkem je pouita v poètu 6 kusù pro kadou velikost
svaøovací stavebnice stolù PROFI.

Excentrický doraz (obj. è. 555 047)

Jednoduchý díl ve tvaru kruhu s excentricky umístìným otvorem, který slouí
k jeho ustavení a upnutí. Je urèen pøedevím k vytvoøení nastavitelného dorazu
na pracovní desce sváøecího stolu.

Úhelníkový doraz (obj. è. 555 048)
Jednoduchý díl ve tvaru písmene V s otvorem, slouícím k jeho ustavení a upnutí.
Pouívá se k ustavení polohy dvou svaøovaných dílcù v pravém úhlu.
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Doraz (obj. è. 555 013)

Konstrukènì jednoduchý díl, ale s mnohastranným pouitím. Základní polohovací prvek,
který umoòuje rovnì rozíøení pracovní plochy u vech námi nabízených svaøovacích
stolù systému: HOBBY, EXPERT A PROFI. Slouí jako dorazová plocha na boku stolu nebo
na jeho ploe.

Magnetická opìrka (obj. è. 555 050)
Její konstrukèní provedení je ze dvou rozebíratelných dílù. Tìleso je vyrobeno
z hliníku, aby výbornì odolávalo rozpraskùm a nepøitahovalo kovový prach.
V tìlese je pomocí roubu pøipevnìn permanentní magnet s upínací silou 25 kg.
Drák upínky (obj. è. 555 069)

Slouí pro upevnìní standardizované upínky vyrábìné celou øadou výrobcù. Rychloupínku
je mono zakoupit i na naem e-shopu. Celá sestava dráku upínky je opatøena upínací
drákou, která umoòuje nastavení upínaného prostoru. K základové desce sváøecího stolu
je uchycení provedeno pomocí adaptéru.

Prizma (obj. è. 555 036)
Vdy se pouívá ve spojení s adaptérem pro HOBBY nebo s adaptérem pro EXPERT
a PROFI, který vytváøí lùko na pracovní desce svaøovacího stolu. Konstrukènì velmi
jednoduchá sestava s ohledem na co nejnií cenu.
Krycí plech (obj. è. 555 037, 655 014, 755 012)

Je speciálnì navrený produkt, jeho cílem je ochránit povrch vaeho svaøovacího
stolu a tím i prodlouit jeho ivotnost. Dodáván je ve tøech specifikacích. Dle materiálu
svaøovaných dílù zvolíte jednu z moností  Al, Cu, SS. Otvory v krycím plechu pøesnì
kopírují otvory ve stolu. Krycí plechy jsou k dostání pro vechny typy stolù
HOBBY, EXPERT a PROFI.

Upevnìní na zeï (obj. è. 555 053)

Je zaøízení, s jeho pomocí upevníte svaøovací stoly HOBBY nebo EXPERT
k vertikální rovinì. To umoní svaøovací stùl sklopit, kdy na nìm nepracujete.
Je navren s cílem uspoøit místo v malých dílnách a provozovnách. Najde
vyuití pøi mobilní aplikaci  v automobilech, kde rovnì není místa nazbyt.
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