
За линейни шевове и орбитално заваряване
Заваръчни процеси: MIG/MAG, CMT

FLEXTRACK 45 PRO
ЗАВАРЪЧНА КОЛИЧКА
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ЛИНЕЕН ШЕВ ИЛИ ОРБИТАЛЕН.
СТОМАНЕНА ГРЕДА ИЛИ РЕЗЕРВОАР.

ПЕРФЕКТНИ ШЕВОВЕ С 
FLEXTRACK.
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Независимо дали е на строителната 
площадка или във фабриката, при 

мостова или стоманена конструкция, при 
бойлери, контейнери, кораби, релсови 

превозни средства или кранови  
конструкции – FlexTrack 45 Pro осигурява 

постоянно възпроизводимо и високо 
качество както при MIG/MAG заваръчен 

процес, така и при CMT.

Let’s get connected.

Какво е вашето
предизвикателство в
заваряването?
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Универсална

Модулна

Удобна
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БРЕНЕР
Съвместимост на пет
различни заваръчни
бренера:
- Multilock
- Robacta
- Robacta Drive
- CMT Drive
- Ръчен бренер

КРАЕН
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
Монтиран от двете 
страни на каретата за 
автоматично спиране или 
промяна на посоката.

ДЪРЖАЧИ
- Магнитен държач с 

фиксиращ лост
- Вакуумен държач
- Държач с регулируем крак

СВЪРЗВАНЕ ON/OFF
Позволява бързо ръчно 
позициониране на каретата.

СЛЕДЕНЕ НА ШЕВА
Механично хоризонтално и
вертикално следене на шева.

ОСЦИЛИРАЩО УСТРОЙСТВО
ЗА БРЕНЕРА
- Линейно - за челно заваряване
- Радиално - за ъглово заваряване

МОТОРИЗИРАНИ ПЛЪЗГАЧИ
Автоматично регулиране на 
разстоянието между заваръчния 
бренер и детайла (контрол на 
дължината на дъгата АСС)
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FLEXTRACK 45 PRO
 ОСНОВНИ ДАННИ

Компактна, здрава, гъвкава.
Употреба при тежки условия.

Бърз и лесен монтаж.
Различни конфигурации на релсите.

Опция с осцилиращ модул за бренера или модул за контрол на
дължината на дъгата (ACC). Постоянна скорост на

заваряване.Съвместима с най - новото поколение токоизточници TPS/i.

КОНТРОЛНА КУТИЯ
Количката и дистанционното
управление са свързани към
кутията за управление.

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ
- 230 V, 50-60 Hz
- 115 V, 50-60 Hz

РЕЛСИ
Три различни вида релси:
- Гъвкави релси
- Прави релси
- Кръгови релси

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
BASIC & PRO
С магнитен държач за закрепване
към магнитни материали.
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FRC-45 BASIC

FRC-45 PRO

ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ
BASIC/PRO
ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ
/ Сензорен екран и функционален бутон (само за FRC-45 PRO)
/ Избор на езици: DE, EN, ES, FR, PL (само за FRC-45 PRO)
/ Режим на заваряване (с/без дъга)
/ Комуникация с TPS/i токоизточници
/ Настройка на параметрите на токоизточника (само за FRC-45 PRO и TPS/i)
/ Посока на движение
/ Скорост на движение
/ Изместване
/ Режим на осцилация
/ Скорост на осцилация
/ Път на осцилация
/ Време за престой
/ Запълване на кратера
/ Мониторинг на дължината на дъгата (ACC)
/ Заваряване на линеен шев и орбитален сегмент



УДОБСТВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
FRC-45 PRO

Бърз стоп

F1/F2: Програмируеми
функционални клавиши

Режим на заваряване: Тест, без
заваряване, със заваряване

F2/F4: Програмируеми
функционални клавиши

Посока на движение

Мултифункционален бутон: 
Удобен и интуитивен избор на
параметри и скорост на заваряване

Сервизно меню: Създаване,
зареждане и запазване на програми

Заваръчен ток в % (само за TPS/i)

Скорост на движение

Настройки на дъгата:
Заваръчен ток(само за TPS/i)
Корекция на дъгата (само заTPS/i)
Прокарване/прибиране на тела
Газ тест

Раздел орбитално: 
Настройка на параметъра

Бутон за връщане назад

Меню на количката: 
Основни настройки

Осцилация: 
Настройка на параметъра

ACC: Настройка на параметрите
за следене дължината на дъгата

Индикатор на състоянието: 
Активна и неактивна дъга, тест,
индикатор за краен прекъсвач

Съобщение за грешка / дисплей
за бързо спиране

Страничен, въртящ се бутон (само за 
TPS/i): Корекция мощността на 
токоизточника
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ЕФЕКТИВНО ЗАВАРЯВАНЕ С
TPS/i ТОКОИЗТОЧНИЦИ

АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ 
ВКЛЮЧЕТЕ И ЗАВАРЯВАЙТЕ
Просто включете без инструменти и токоизточникът
веднага разпознава всички налични компоненти. Той ще
сигнализира ако открие несъвместими елементи. 
 
ВИСОКОСКОРОСТНА КОМУНИКАЦИЯ 
SPEEDNET 
Високоскростното пренасяне на информация вътре в 
системата гарантира 200 пъти по-бърза комуникация 
между системните компоненти. Това прави процеса на 
заваряване по-лесен за анализ и контрол. 
 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА ГОЛЯМО 
КОЛИЧЕСТВО ПРЪСКИ 
LOW SPATTER CONTROL (LSC) 
Специално при заваряване в обхвата на контролираната 
къса дъга, дори при използване на дълги шлаухпакети.  

ПОДОБРЕН КОНТРОЛ ПРИ ОТКЪСВАНЕ НА КАПКАТА 
PULSE MULTI CONTROL (PMC) 
Изключителна стабилност и постоянно проникване, 
дори при високи скорости на заваряване. 
 
ЛЕСНО АКТУАЛИЗИРАНЕ 
Най-лесното надграждане с USB флаш устройство или 
чрез интернет. За нови заваръчни процеси, 
характеристики, приложения, актуализации на 
фърмуера и др. 
 
БЪДЕЩЕТО Е ТУК 
С функции за надграждане и висококачествен хардуер,
TPS/ i гарантира „най-съвременните“ заваръчни процеси
за години напред. 
 
ДИСТАНЦИОНЕН СЕРВИЗ 
Дистанционна поддръжка и анализ на системата чрез
интернет.

Иновативната, високоскоростна конструкция на системата осигурява по-прецизно измерване, анализ 
и мониторинг на дъгата. Клиентите могат да се възползват от заваръчен процес, с изключително 
малко пръски, бърз и безопасен процес на импулсно заваряване, перфектно запалване, равномерен 
провар и много други. Накратко: заваряването е по-стабилно, по-чисто и по-бързо.

FlexTrack 45 Pro / 9



             
10 / FlexTrack 45 Pro

ОПЦИИ/ДОПЪЛНЕНИЯ/АКСЕСОАРИ
МОДУЛИ ЗА ОСЦИЛАЦИЯ НА БРЕНЕРА (OSC МОДУЛИ)
Предлагат се два различни модула за осцилация, които могат да 
работят в четири различни режима. И двете устройства - за линейна 
и радиална осцилация могат да се използват като лява или дясна 

СЛЕДЕНЕ ДЪЛЖИНАТА НА ДЪГАТА (АСС МОДУЛИ)
Модулът ACC (Arc Current Control) се използва за автоматично 
регулиране на разстоянието от бренера до детайла*. Основното 
предимство на това, е че могат да бъдат постигнати най-добри 

OSC МОДУЛИ FOU 30/ML10 ЛИНЕЙНА ОСЦИЛАЦИЯ FOU 30/ML6 РАДИАЛНА ОСЦИЛАЦИЯ

Скорост на осцилация 5 - 400 cm/min 20 - 120 cm/min

Път на осцилация 2 - 30 mm 1 - 30 mm

Изместване 0 - 50 mm 0 - 50 mm 

Време за престой 0 - 3 seconds 0 - 3 seconds

Максимално натоварване 10 kg 6 kg

Тегло без товар (без заваръчния бренер) 3.2 kg 3.6 kg

Клас на защита IP 23 IP 23

Режими на осцилация

* Функцията ACC работи само със стоманени
компоненти, а не с алуминиеви материали.
Когато се използва токоизточник TPSi с процеси
PMC и LSC, функциите стабилизатор на дъгата и
провара трябва да бъдат деактивирани.

версия, в зависимост от приложението. Благодарение на модулния 
дизайн на количката, е възможно да се добави само в няколко стъпки 
желания модул за осцилация.

резултати дори върху неравни повърхности или при заваряване с 
направляващи релси, които не са центрирани при монтажа.

ACC МОДУЛ FMS 100/ML15/SE/ACC FMS 50/ML15/SE/ACC

Скорост на движение (автоматично) 30 cm/min 30 cm/min

Скорост на движение (ръчно) 100 cm/min 100 cm/min

Път 5 - 100 mm Max. 50 mm

Време за престой 1-60 s 1-60 s

Степен на чувствителност 1 - 9 1 - 9 

Управляващо напрежение/консумация на енергия 24 VDC/8 W 24 VDC/8 W

Максимално натоварване 15 kg 15 kg

Тегло без товар 2.45 kg 2 kg

Клас на защита IP 23 IP 23
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/ За използване върху твърди релси в позиция PA
/ За монтаж на телоподаващи устройства VR 4000, VR 5000 
или WF25i

СТОЙКА ЗА ТЕЛОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО

ВАКУУМНА ПОМПА ЗА ВАКУУМНИ ДЪРЖАЧИ
/ Суха, безмаслена, ротанционна помпа
/ Достатъчно засмукване за до 13 вакуумни държача
/ Директно стартиране
/ Всмукателен филтър и манометър за налягане
/ Захранващ кабел с щепсел (5 м)

ВАКУУМНА ПОМПА
Макс. капацитет на изпомпване 25 m³/h

Налягане 120 mbar

Захранване 50 - 60 Hz 3 x 200 - 240 / 346 - 420 V

Консумирана мощност 900 W

Захранващ кабел с щепсел 5 m

A (височина) 406 mm

B (дължина) 547 mm

C (ширина) 307 mm

Тегло без товар 31 kg

Клас на защита IP 23

ТРАНСПОРТЕН КУФАР
/ Здрав и удобен пластмасов корпус
/ Вложка от пяна за защита на количката
/ Колела за удобен транспорт
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ГЪВКАВИ РЕЛСИ

ПРАВИ РЕЛСИ

Прави, твърди релси, с алуминиеви профили за
вертикална или хоризонтална употреба.

1

Има три различни конфигурации на релсите, от които може да се избира, в зависимост от
приложението: гъвкави, прави и кръгови (орбитални). Количката се инсталира бързо и лесно
във всяка конфигурация; трябва да се регулират само водещите ролки.

РЕЛСОВИ СИСТЕМИ

Релси за детайли с плоски или извити повърхности, с
вътрешен радиус най -малко 1500 мм и външен радиус най-
малко 1100 мм.

/ ГЪВКАВА / ПРАВА / КРЪГОВА

Три дължини на релсите: 1130/1695/1884 мм

Дължина на релсата: 1884 мм

КРЪГОВИ РЕЛСИ

Кръгови релси от гъвкави сегменти.
За вътрешно и външно заваряване на тръби.

Диаметър на компонента: 1560 - 6060 мм
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ДЪРЖАЧИ ЗА МОНТАЖ

МАГНИТЕН ДЪРЖАЧ ВАКУУМЕН ДЪРЖАЧ ДЪРЖАЧ С РЕГУЛИРУЕМ КРАК

За феритни компоненти.
Топлоустойчив - до 180 ° C.
Магнитната сила се управлява от
лост.

Компоненти за гладка повърхност като
алуминий или неръждаема стомана.
Работна температура от 0 °C до 120 °C
(опция от –30 °C до 250 °C).

За твърди пръстени с диаметър до
840 мм.

МАГНИТЕН ДЪРЖАЧ ПРУЖИНЕН ЕЛЕМЕНТ

Магнитни държачи за кръгови
сегменти с фиксиран радиус, за
монтаж върху феритни компоненти.
Регулиране на височината: 10 мм.

Пружинен дистанционер за кръгови
сегменти, с фиксиран радиус. Може
да се използва и с неферитни
компоненти.
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Кръгови релси от кръгови сегменти с фиксиран радиус.
Предварително оформени сегменти на релсите, с
предварително монтирани държачи и система за бързо
затягане се закрепват бързо и лесно към детайла.

3

Диаметър на компонента: 254 - 1778 мм

Кръгови релси от кръгови сегменти с прави алуминиеви
профили. 
Релсовите сегменти са оборудвани със скоби за бързо
сглобяване. Предлагат се осем сегментни версии.

2

Диаметър на компонента: 200 - 1560 мм



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

FLEXTRACK 45 PRO

КОЛИЧКА
Позиция на заваряване PA, PB, PC, PF, PG

Дебелина на материала min. 4 mm

Скорост на движение, хоризонтална 5 - 300 cm/min

Скорост на движение, вертикална 5 - 250 cm/min

Време за пълнене на кратера 0 - 5 seconds

Макс. натоварване, хоризонтално/вертикално 45/30 kg

Тегло (без държача за бренера) 8.5 kg

Клас на защита IP 23

Работна температура 0 – 50 °C

КОНТРОЛНА КУТИЯ
Захранващо напрежение 50 - 60 Hz 115/230 V

Захранващо напрежение 24 V DC

Тегло (без кабела) 4.5 kg

Клас на защита IP 23

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Дължина на кабела 10 m
Тегло (без кабела) 1.5 kg
Клас на защита IP 23

Работна температура 0 – 50 °C

РАЗМЕРИ
A (с модула за линейна осцилация)
 (без модула за линейна осцилация)

469 - 556 mm
452 - 542 mm

B  (с модула за линейна осцилация)
 (без модула за линейна осцилация)

56 - 240 mm
80 - 263 mm

C  (с модула за линейна осцилация)
 (без модула за линейна осцилация)

357 mm
342 mm

D  (с модула за линейна осцилация)
 (без модула за линейна осцилация)

239 mm
270 mm

E  (обща височина с прави, твърди релси) 313 mm
F  (обща височина с магнитен държач) 310 - 408 mm
G (обща височина с регулируем държач) 310 - 408 mm
H  (с модула за радиална осцилация)
 (без модула за радиална осцилация)

543 - 653 mm
452 - 542 mm

I (с модула за радиална осцилация)
 (без модула за радиална осцилация)

191 - 311 mm
80 - 263 mm

J  (с модула за радиална осцилация) 243 - 363 mm

A

B

C

D

E F

G

H

JI

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

          ТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ, ЕДНА ЦЕЛ: ДА ЗАДАДЕ СТАНДАРТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
Това, което започна през 1945 г. като малка работилница, сега определя технологични стандарти в областта на заваръчните 
технологии, фотоволтаичните технологии и индустриалните зарядни устройства.  Днес, компанията има над 5400 служители 
по целия свят и 1264 патента за разработване на продукти, показващи иновативния дух в нея. Устойчиво развитие означава 
за нас да прилагаме важните екологични и социални аспекти, наравно с икономическите фактори. Нашата цел остава посто-
янна през цялото това време: да бъдем лидер в иновациите.


