
CUTTING EDGE WELDING
R

GEKKOMAT STD 
Mágneses automata hegesztő traktor.

GEKKOMAT STD
Tápfeszültség 230V ±10%

Meghajtás 4 kerék-lánchajtás

Oszcilláció 
Vonzási erő 20 kg (196 Newton)

Haladási sebesség 100-650 (mm/min)

Vezetőkerék magasság 3 fokozat

Hegesztőpisztoly beállítási 
tartomány

dőlés 40°~ 55°
oldal irányban: ±20 mm
fel/le irányban: ±20 mm

Auto Stop funkció Mindkét oldalon végálláskapcsolóval

Tömeg  7.6 kg

Méret  280 x 260 x 265 mm

Cikkszám 8GKMATSTD

- A befogó bilincs érzékelő segítségével, biztosítja 
a kocsi egyenletes futását az ívgyújtástól az ív kiol-
tásig. 

- A befogó bilincs egy bizonyos szögben képes 
kitérni a hegesztés mentén, hogy megfeleljen a 
Push-Pull hegesztés speciális igényeinek.

- A mágnes kioldó kar könnyen működtethető a 
telepítéshez.

- Nagy teljesítményű mágneses növeli a profil he-
gesztés megbízhatóságát és biztosítja a stabilitást  
a zavartalan működéshez.  A robot közvetlenül 
használható függőleges hegesztéshez.

- Választható lágy és kemény kerék áll rendelkezés-
re a függőleges, vízszintes, íves és tompahegesz-
téshez.
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CUTTING EDGE WELDING
R

GEKKOMAT OSC
Mágneses, oszcillátoros automata hegesztő traktor.

- A GEKKOMAT OSC oszcilláció funkcióval rendelkezik, mely 
a hegesztőpisztolyt egyenletes sebességű haladás közben, 
oldalirányú inga mozgásban vezeti. Az oszcilláció paramé-
terei beállíthatóak.

- Az ingamozgás a szélső pozíciókban megállítható. 
Az állásidő beállítható 0-2.5 mp között. 

- A befogó bilincs érzékelő segítségével biztosítja a kocsi 
egyenletes futását az ívgyújtástól az ív kioltásig. 

- A befogó bilincs egy bizonyos szögben képes kitérni a 
hegesztés mentén, hogy megfeleljen a Push-Pull hegesztés 
speciális igényeinek.

- Az oszcillátor egyenletes meghajtása garantálja a precíziós 
hegesztést.

- A mágnes kioldó kar könnyen működtethető a telepítés-
hez.

- Nagy teljesítményű mágneses növeli a profil hegesztés 
megbízhatóságát és biztosítja a stabilitást  a zavartalan 
működéshez.  A robot közvetlenül használható függőleges 
hegesztéshez.

- Választható lágy és kemény kerék áll rendelkezésre a füg-
gőleges, vízszintes, íves és tompahegesztéshez.

GEKKOMAT OSC
Oszcilláció 
Távvezérlés 
Tápfeszültség 230V ±10%
Meghajtás 4 kerék-lánchajtás
Vonzási erő 20 kg (196 Newton)

Haladási sebesség 100-650 (mm/min)
Vezetőkerék magasság 3 fokozat

Hegesztőpisztoly beállítási 
tartomány

dőlés 40°~ 55°
oldal irányban: ±20 mm
fel/le irányban: ±20 mm

Auto Stop funkció Mindkét oldalon végálláskapcsolóval

Oszcilláció paraméterei
kitérés szöge: 0.3°- 7.5°

 mozgási sebesség: 0-100%
állásidő szélső pozíciókban: 0 ~ 2.5s

Tömeg  11 kg
Méret  285 x 320 x 270 mm
Cikkszám 8GKMATOSC

VARRAT
SZÉLESSÉG

ÁLLÁSIDŐ
BAL SZÉL

ÁLLÁSIDŐ
JOBB SZÉL

VARRAT KÖZÉPVONAL

HEGESZTŐPISZTOLY HALADÁSI IRÁNYA

OLDALIRÁNYÚ
MOZGÁS IDEJE


