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A PS-0K típusú csaphegesztő pisztoly 
lehetővé teszi különböző hegesztőelemek 
villámgyors és kiváló minőségű illesztését 
fémes felületekhez. 

 
 
 

SOYER PS-0K típusú csúcsgyújtásos kontakt-hegesztő pisztoly 
 (Kép – eredeti arány 1:1!) 
Leírás: A szabadalmaztatott SOYER PS-0K típusú csaphegesztő pisztoly a legkisebb 

csaphegesztő pisztoly a világpiacon (Pat. Nr. EP 89104362.2). Ez a 
csaphegesztő pisztoly kifejezetten a szűk helyen, nehezen hozzáférhető 
hegesztési munkálatokhoz lett kifejlesztve. 

Technikai adatok: 
Hegesztési tartomány: Csapok és tüskék Ø3-8 mm és 6-35 mm hosszúságig 
Alapanyag: Acél, rozsdamentes és hőálló acél 
Hegesztési eljárás: Csúcsgyújtás (TS) EN ISO 14555 kontaktussal 
Hegesztő és 
vezérlő kábel: 3 m, 16 mm2 rugalmas kábel 
Teljes hosszúság 
támasztó csővel: 75 mm 
Teljes magasság 
fogantyú felett: 100 mm 
Teljes szélesség: 30 mm 
Támasztó talp: 30 x 30 mm (igény szerint négyszög alapú) 
Támasztócső: Ø30 mm (standard kerek) 
Súly: 0,3 kg kábel nélkül 
 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PS-0K típusú csaphegesztő pisztoly innovatív különlegességei 
 
A SOYER gyártmányú PS-0K típusú csaphegesztő pisztoly olyan hegesztési munkálatoknál kerül 
használatba, ahol más hegesztő pisztolyok méretüknél fogva nem használhatóak. A rövid és 
keskeny felépítés alkalmassá teszi a csaphegesztő pisztolyt nagyon szűk helyen történő 
hegesztések elvégzésére magas minőségi fokon. Ezért ez a típus egy kiváló kiegészítő pisztoly 
egy már meglévő konfigurációhoz. 
 
 
A PS-0K típusú csaphegesztő pisztoly további tulajdonságai: 
 
A fejlesztés és a gyártás egyaránt 
megkövetelik az előírt biztonsági célok 
elérését, mint: 
- az aktuális biztonságtechnikai előírások 
betartását (Gerätesicherheitsgesetz) 
- az elektromágneses összeférhetőség 
figyelemben tartását (EMV-Gesetz) 
- az európai előírások betartását (EU-
Maschinenrichtlinien) 
 
Finommechanikájú felépítés egy robosztus 
és kompakt burkolatban 
 
Optimális hegesztési minőség „kontakt-
hegesztéssel” 
 
 

 
Magas pozícionálhatósági pontosság a precíz 
működési folyamatnak köszönhetően 
 
Ütés és törésálló, egyrészes, műanyag 
pisztolyburkolat 
 
Hosszú élettartam a kiváló minőségű 
alkotóelemek használatának köszönhetően 
 
A hegesztő pisztoly a lehető legkisebb 
méretű felépítés mellett is kiváló ergonómiai 
kialakítással rendelkezik 
 
Problémamentes csatlakoztatás minden 
csúcsgyújtásos csaphegesztő berendezéshez 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következő díjakkal: 
 


