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A PS-1K típusú csaphegesztő pisztoly 
lehetővé teszi különböző hegesztőelemek 
villámgyors és kiváló minőségű illesztését 
fémes felületekhez. 

 

 

 

 

 

 

 
SOYER PS-1K típusú csúcsgyújtásos kontakt-hegesztő pisztoly 

 

Leírás: A kicsi, könnyű és ergonómikusan kialakított PS-1K típusú kézi csaphegesztő 

pisztoly egy új fejlesztés, mellyel precíziós mechanikájának köszönhetően 

különösen pontos, +/- 0,1mm pontosságú pozícionálás érhető el. A 
csaphegesztő pisztoly ezzel teljességében eleget tesz a csaphegesztés terén 

növekvő minőségbeli elvárásoknak. 

 

Technikai adatok: 

 

Hegesztési tartomány: Csapok és tüskék M3-M10 illetve Ø2-8 mm és 6-35 mm hosszúságig 
 (ettől eltérő hosszúság egyeztetés szerint) 

Alapanyag: Acél, rozsdamentes acél, alumínium és réz 

Hegesztési eljárás: Csúcsgyújtás (TS) EN ISO 14555 kontaktussal 

Hegesztő és 
vezérlő kábel: 3 m rugalmas kábel 

Teljes hosszúság 

támasztó csővel: 145 mm 

Teljes magasság 

fogantyú felett: 140 mm 

Teljes szélesség. 50 mm 

Támasztócső: Ø30 mm (opció Ø20 mm) 
Súly: 0,4 kg kábel nélkül 

 

 
 
 

 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PS-1K típusú csaphegesztő pisztoly innovatív különlegességei 

 

Az új, SOYER gyártmányú PS-1K típusú csaphegesztő pisztoly világszerte a minőség, a 

technológia, a design és a biztonság felsőfokát képviseli. 

A csaphegesztő pisztoly könnyű és egyszerű alkalmazása mellett maximális teljesítményt és 

kiváló minőségű hegesztések létrehozását biztosítja. 

 
 

A PS-1K 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) 

 

Újszerű, kézzel használható váltórendszer 

más méretű pisztoly támasztó csövek 

váltásához 

 

Különlegesen pontos, +/- 0,1 mm eltérésű 

pisztoly pozícionálhatóság 

 

Hosszú élettartam és kiváló minőség 

hosszútávon az eltömítődés mentes golyós 

csapágynak és a speciálisan felületkezelt és 

csiszolt, anti-magnetikus vezetőcsőnek 

köszönhetően 

 

 

 

Ütés és törésálló, egyrészes, műanyag 

pisztolyburkolat 

 

Optimális minőségű illesztés létrehozása az 

összes használatos hegesztőcsap 

alapanyagból, problematikus felületű 

munkafelületeken is 

 

Kicsi és kompakt felépítésének 

köszönhetően a hegesztő pisztoly könnyen 

használható nehezen hozzáférhető 

munkafelületeken is 

 

A kis súly és az optimális, ergonómikus 

kialakítás biztosítja, hogy a hegesztési 

folyamat ne legyen fárasztó a pisztoly 

kezelője számára 

 

Problémamentes csatlakoztatás minden 

csúcsgyújtásos csaphegesztő berendezéshez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következő díjakkal: 
 
 

 

 

  
Innovációs 

Állami Díj 2008 

 

   

  


