Narzędzia do spawania
rurociągów

Lepsza ergonomia
Lepsza ekonomia
WYŻSZA JAKOŚĆ

Stojaki na rury

B

C

Ergonomiczna
pozycja
robocza

Stabilny i
trwały

A
Stojaki kod produktu 2040

Stojaki na rury - typ: A, B i C
Stabilne, a zarazem kompaktowe stojaki do rur
Z regulowaną wysokością
Ocynkowana konstrukcja

Produkty AMA czynią prace łatwiejszą i ergonomiczną

Rolki ze stali
nierdzewnej
regulowane do
średnicy rury

Nierdzewne
ślizgi
kulkowe

Łańcuch
do
napinania

Stojak
Z regulacją
wysokości

A

1010

STOJAK NA RURY TYP A (1010)
Rolki ze stali nierdzewnej
Łańcuch ze stali nierdzewnej
Regulowana wysokość
Maks. ładowność na rolki:
1,500 kg
Łańcuch napinający do średnic:
15 - 720 mm rur
Bez wykorzystania łańcucha:
700-1000 mm zakresu rur
Waga 33kg

B

C

1020

1030

STOJAK NA RURY TYP B (1020)

STOJAK NA RURY TYP C (1030)

Kule obr. ze stali nierdzewnej
Regulowana wysokość
Maks. ładowność na rolki:
560 kg
Zakres średnic: 15 - 720mm
Waga 14 kg

Pomocniczy stojak na łuki
Regulowana wysokość
nawet z załadowaną rurą
Maks. ładowność :
560 kg
Zakres średnic: 15 - 720 mm
Waga 6 kg

Akcesoria do stojaków :
Dla rolek
stojaka A

GUMOWE NAKŁADKI A (4006)
Zestaw 4 gumowe nakładki
Nie
niszczy
powierzchni

Np. dla
rur ze
szwem

POLIURETANOWE ROLKI B
(4008)
Zestaw nakładek 4006

Stojak B koła
4008 and 4009

Kołnierze centrujące
Podstawowy zestaw kołnierzy
3040

Centrowniki
Niezwykle szybkie, dokładne i łatwe
w użyciu kołnierze centrujące do rur.
Przyspiesza instalację
i niweluje błędy spawania do minimum.

Podstawowy zestaw
KOD PRODUKTU 3040
Zawiera 7 szt. opasek i jeden napinacz
Zawiera opaski o wymiarach:
DN150, DN200, DN250, DN300,
DN/NS 350, DN/NS 400 and DN/NS 500
Napinacz : (3010)

Zestaw małych kołnierzy centrujących
3060

Mniejszy zestaw
KOD PRODUKTU 3060
Zawiera opaski DN65, DN80, DN100 i
DN125
Zawiera napinacz (3030)
Zawiera zawieszkę na zestaw (3050)

Napinacze kołnierzy
Napinacze kołnierzy
Mały napinacz (3030)
Rekomendowany do:
DN65-DN150

Napinacze służą do napinania
opasek

Trzy typy
napinaczy

Duży napinacz (3020)
Rekomendowane dla: DN/NS 600
- DN/NS 1500

DYŻY NAPINACZ (3020)
Stal nierdzewna
Łożyska oporowe
Rekomendowane dla zakresu
DN/NS 600 i większych
Waga 2.4 kg
Szersze ściskanie o 50 mm
Wyższy moment ściskania
Najlepszy dla cienkościennych rur

Szybszy
montaż

Redukuje
błędy
montażu

STANDARDOWY NAPINACZ 3010
Stal nierdzewna
Łożyska oporowe
Rekomendowane dla zakresu
DN150 - DN/NS 500
Waga 2.3 kg

Standardowy napinacz (3010)
Rekomendowane dla:
DN 150-DN/NS 500

MAŁY NAPINACZ 3030
Stal nierdzewna
Łożyska oporowe
Rekomendowane dla zakresu
DN65 - DN150
Waga 0.9 kg
Mały zaciskacz z boku rury

Łatwe
sczepianie

Standardowy napinacz

Mały napinacz

Rozmiary opasek
Wybierz pasujące AMA opaski zaciskowe:

Uchwyty do przechowywania
3050
Uchwyt kołnierza umożliwia wygodne
zawieszenie opasek i napinacza kołnierza
na zewnątrz skrzynki narzędziowej.
Uchwyt jest zablokowany, gdy pokrywa
skrzynki narzędziowej jest zablokowana

Kod prod. 3050

Typy opasek

OPASKI Z ZAWIASEM
Rozmiary DN65, DN80
Dla zacisku: 3030

JEDNOLITE OPASKI
Rozmiary DN100 - DN/NS 500
Dla zacisku: 3010

OPASKI SKŁADANE
Od DN/NS 600 do DN/NS 1500
Dla zacisku: 3020

Systemy przeciwwagi
System przeciwwag
KOD PRODUKTU 4000
Za pomocą kołnierzy centrujących
AMA, szybko mocowany system
przeciwwagi ułatwia prefabrykację i
spawanie łuków rur.
Zestaw zawiera:
Mocowanie przeciwwag:
Wykonane z stali nierdzewnej i
cynkowanej
Waga zestawu ok. 9 kg /szt.
(4 krążki w zestawie)
Uchwyt do przenoszenia ciężarków
Waga całkowita zestawu 43 kg

Szybka
instalacja

Kod prod. 4000

AMA Roller®
AMA Roller® obrotnik do rur
PATENT!

Zwiększa
wydajność
o 30%

KOD PRODUKTU 7010
Ergonomiczna
pozycja

Wydajny i kompaktowy rotator do rur,
który nadaje się zarówno na place
budowy, jak i warsztaty prefabrykacji.
AMA Roller® posiada napęd do obracania
rur z wybraną prędkością.
Zwiększa szybkość i wydajność pracy
spawacza
Poprawia rentowność
Poprawia jakość spoiny spawalniczej
Zwiększa ergonomię spawania
Zwiększa płynność procesu spawania
Zmniejsza różnice w poziomach
umiejętności między spawaczami
Waga 23 kg + stojak A 33 kg = 56kg
Maks. siła obrotowa 30 Nm
Prosty do wdrożenia w ręczne metody
Spawania: MIG, MAG, TIG i MMA
Produkt Fiński

Kod prod. 7010
Nożny
przełącznik

Prędkość
obracania i
kierunek
regulowany
Szybkie
mocowanie i
regulowana
wysokość do
stojaka A

AMA Roller®
AMA Roller® obrotnik wykorzystuje
się przy:
cięciu szlifierką kątową
montowaniu rur
spawaniu
ukosowaniu
Szczotkowaniu nierdzewnych /
kwasoodpornych i szlifowaniu spoin
spawaniu trudnych materiałów
Łatwe ustawianie pozycji
ramienia
napędowego

Lekki i
łatwy do
przemieszczania

Redukuje
błędy
montażu

Odpowiedni
dla zakresu rur:
30-508 mm

AMA Roller®
Specyfikacja
Opatentowane rozwiązanie
CE – deklaracja zgodności UE
Waga 23 kg + stojak A 33 kg = 56kg
Zasilanie 220/230 V
Natężenie prądu 0.9 A
Częstotliwość 50/60 Hz
Pobór prądu 100 W
Zakres średnic rur 30500 mm
Maks. moment obrotowy 30 Nm
Maks. prędkość obrotowa 1.25 m/min

Przykład AMA Roller®'s maks. zakresu ładowności (30Nm):

Przykład: rura 6 m + łuk 1,5D
Średnica rury (D):
Maks. grubość ścianki (T):
30 - 300 mm
10 mm
350 mm
8 mm
400 mm
6 mm
500 mm
4 mm

AMA Roller® Referencje

AMA Roller® zwiększyły roczną
wydajność spawania o 30%
Urządzenie po prostu ułatwia i usprawnia nasze prace
spawalnicze i montażowe. Oceniłem i obliczyłem, że jego
zastosowanie zwiększa naszą produkcję spawalniczą nawet
o 30% w skali roku.

Co więcej, promuje fizyczne samopoczucie zawodowe i sprawia,
że praca jest przyjemniejsza. Nasi pracownicy nie chcą
rezygnować z używania produktu, a to wiele mówi o znaczeniu
obrotnika. W porównaniu z innymi równoważnymi urządzeniami,
praktyczność tego urządzenia jest lepsza. Spawacz zawsze
zabiera AMA Roller® na plac budowy, jak zwykłe stojaki do rur.
Ale teraz stojak ma rotator do rur, więc obracanie odbywa się za
pomocą tego samego urządzenia.
Paul Heiskanen, KPH Tech Oy

Specjaliści mogą skupić się na tym, co
najważniejsze

Nasze doświadczenia w korzystaniu z tego urządzenia są
pozytywne. W naszym warsztacie prefabrykacji przeważnie
obsługujemy rury o średnicy 200–250 mm, które AMA Roller jest
w stanie obracać w codziennym użytkowaniu bez żadnych
problemów. Dzięki kilku urządzeniom AMA nasza produkcja
spawalnicza znacznie przyspieszyła, ponieważ spawacze mogą
skoncentrować się na tym, co najważniejsze, a lepsza jakość
zmniejsza również potrzebę wykańczania i mocowania.

Wcześniej używaliśmy pozycjonerów spawalniczych do obracania
rur, ale AMA Roller to znacząca innowacja w tym sektorze. Nie
widziałem wcześniej na rynku tak lekkiego, funkcjonalnego i
łatwego w obsłudze urządzenia.
Jaakko Pietilä, Fineweld Oy
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„AMA Roller obraca wszystkie
typy elementów, które wcześniej
wymagały pracy ręcznej”

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Muxhel Industrial Solutions
www.muxhel.pl
biuro@muxhel.pl
+48 787264918

Producent:
Welner Oy, Finland
www.welner.fi,www.amaroller.fi

