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SuperSnake GT02S/GT02SW subfeeder

NIEZRÓWNANE ROZWIĄZANIE DO SPAWANIA Z DALA
OD PODAJNIKA ORAZ W MIEJSCACH TRUDNO

DOSTĘPNYCH

Jeśli zasięg i ograniczony dostęp stanowią problem, zastosuj podajniki pośrednie SuperSnake GT02S i GT02SW. To rozwiązanie
zwiększa zasięg standardowych uchwytów spawalniczych MIG z eurozłączem, umożliwiając łatwe podawanie różnych rodzajów drutu

na odległość do 30 m od podajnika. SuperSnake GT02S/GT02SW eliminuje konieczność przenoszenia ciężkich i nieporęcznych
podajników drutu, co minimalizuje zmęczenie pracowników oraz zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy. SuperSnake to

najskuteczniejszy drapieżnik w świecie spawania z łatwością pokonujący wszelkie przeszkody.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

PRZEMYSŁ
STOCZNIOWY

BUDOWNICTWO PODNOŚNIKI
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GŁÓWNE ZALETY

WIĘKSZY ZASIĘG

w porównaniu do zwykłego
uchwytu spawalniczego,

FASTER

co oznacza wyższą wydajność
podczas przygotowywania

środowiska pracy

KORZYŚCI

• Do drutów Fe/Ss/Al/FMC/MCW

• Regulacja napięcia i prędkości podawania drutu

• Duży, czytelny metalowy wyświetlacz parametrów

• Diodowe oświetlenie komory szpuli BrightsTM

• Modele 10-, 15-, 20- i 25-metrowe, chłodzone gazem lub cieczą

• Widoczny i bezpieczny dzięki wytrzymałej, wyraźnej pomarańczowej powłoce

• Opcja zdalnego sterowania za pomocą uchwytu spawalniczego
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KORZYŚCI

ZASIĘG WIĘKSZY O 80%

Podajnik SuperSnake GT02S zwiększa zasięg standardowych uchwytów
spawalniczych z eurozłączem nawet o 80% (z typowych 5 metrów), co eliminuje
konieczność przenoszenia ciężkich i nieporęcznych podajników drutu i stanowi
niezrównane rozwiązanie do spawania z dala od podajnika. SuperSnake
zapewnia doskonałą elastyczność, umożliwiając niezawodne podawanie
różnych rodzajów drutu na odległość do 30 m od podajnika, co ułatwia
wykonywanie prac spawalniczych w trudno dostępnych miejscach i ciasnych
pomieszczeniach.

SZYBCIEJ O 60%

Testy wykazały, że dzięki korzystaniu z rozwiązania SuperSnake oszczędność
czasu poświęconego na przygotowywanie środowiska pracy często przekracza
60%. W praktyce oznacza to istotne obniżenie kosztów, co zwiększa wydajność
spawania oraz znacząco ogranicza problemy związane z przenoszeniem
ciężkiego sprzętu i organizowaniem środowiska pracy w trudno dostępnych
miejscach.

DANE TECHNICZNE

SuperSnake SuperSnake
GT02S

SuperSnake
GT02SW

SuperSnake
GT02SC (Gas)

SuperSnake GT02SWC
(Water)

Kod produktu 6153100 6154100

Nr do zamówienia 10 m 6153100 6154100

Nr do zamówienia 15 m 6153150 6154150 61531501 61541501

Nr do zamówienia 20 m 6153200 6154200 61542001

Nr do zamówienia 25 m 6153250 6154250

Synchronizator MXF W004030 W004030

Rama zabezpieczająca do podajnika

SuperSnake

6185276 6185276
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SuperSnake

Prąd maks. (60%) 380 A

Mechanizm podajnika drutu 2-roll

Prędkość podawania drutu 0–25 m/min

Korpus podajnika 102 x 371 x 138

Zalecane druty, 25 m, lity Fe/Ss 1,0–1,6 mm

Zalecane druty, 25 m, stopy Al 1,2–1,6 mm

Zalecane druty, 25 m, FCW/MCW 1,2–1,6 mm

Średnica kabla 50 mm²

Napięcie zasilania 50 V DC

Klasa ochrony IP23S
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest
tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów
na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia
ponad 600 specjalistów ds. spawania w 13 krajach i osiąga roczny
obrót przekraczający 110 mln EUR. Oferujemy inteligentne
urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi
eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu
wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci
partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia
w ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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