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A PS-1KI típusú csaphegesztı 
pisztoly a BMS-6 ISO csaphe- 
gesztı berendezés standard 
pisztolya tányéros tüskék 
illesztéséhez 

 
 

SOYER PS-1KI típusú csúcsgyújtásos kontakt-hegesztı pisztoly 
 
Leírás: A kicsi és kézre álló PS-1KI típusú kontakt-hegesztı pisztoly egy új fejlesztés, 

amelyet kifejezetten a tányéros tüskék (szigetelı tüske klippel kombinálva) 
idıtakarékos hegesztésére fejlesztettünk ki. A pisztoly a tányéros tüskéket egy 
szigetelı rétegen keresztül nyomja, majd egy meghatározott erıvel az alatta 
elhelyezkedı felületre hegeszti kontakthegesztési eljárással. (Innovatív 
különlegességekért lásd hátoldal.) 

 
Technikai adatok: 
 
Hegesztési tartomány: tányéros tüskék Ø 2-2,7 mm illetve 10-55 mm hosszúságig 
Alapanyag: Acél, rozsdamentes acél 
Hegesztı és 
vezérlı kábel: 10 m rugalmas kábel 
Teljes hosszúság 
tüsketartóval: kb. 190 mm 
Teljes magasság 
fogantyú felett: 140 mm 
Teljes szélesség. 42 mm 
Tüsketartó: Ø 62,5 mm 
Súly: 0,6 kg kábel nélkül 
 
 
 A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PS-1KI típusú kontakt-hegesztı pisztoly innovatív különlegességei 
 
Az új, SOYER gyártmányú PS-1KI típusú kontakt-hegesztı pisztoly világszerte a minıség, a 
technológia, a design és a biztonság magas fokát képviseli. A csaphegesztı pisztoly könnyő és 
egyszerő alkalmazása mellett maximális teljesítményt és minıséget biztosít a szigeteléstechnikai 
szektorban. 
 
 
A PS-1KI típusú kontakt-hegesztı pisztoly további tulajdonságai: 
 
A fejlesztés és a gyártás egyaránt 
megkövetelik az elıírt biztonsági célok 
elérését, mint: 
- az aktuális biztonságtechnikai elıírások 
betartását (Gerätesicherheitsgesetz) 
- az elektromágneses összeférhetıség 
figyelemben tartását (EMV-Gesetz) 
- az európai elıírások betartását (EU-
Maschinenrichtlinien) 
 
Újszerő tüsketartó magas élettartammal és 
biztos tüskevezetéssel 
 
A praktikus tüsketartónak köszönhetıen a 
hegesztı pisztoly a szigetelı rétegnek 
támasztható 
 
A tányértüske nyomás mértékének vezérlése 
és a hegesztési folyamat indítása a hegesztı 
pisztolyon található speciális kapcsoló 
segítségével 
 
 
 

 
Hosszú élettartam és kiváló minıség 
hosszútávon az eltömítıdés mentes golyós 
csapágynak és a speciálisan felületkezelt és 
csiszolt, anti-magnetikus vezetıcsınek 
köszönhetıen 
 
Ütés és törésálló, egyrészes, mőanyag 
pisztolyburkolat 
 
Kicsi és kompakt felépítésének 
köszönhetıen a hegesztı pisztoly könnyen 
használható nehezen hozzáférhetı 
munkafelületeken is 
 
A kis súly és az optimális, ergonómikus 
kialakítás biztosítja, hogy a hegesztési 
folyamat ne legyen fárasztó a pisztoly 
kezelıje számára 
 
Problémamentes csatlakoztatás minden 
csúcsgyújtásos csaphegesztı berendezéshez 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következı díjakkal: 
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