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Az automata PS-3K típusú csaphegesztı 
pisztoly lehetıvé teszi a különbözı hegesztı- 
elemek villámgyors illesztését fémes felületre 

 
SOYER PS-3K típusú csúcsgyújtásos csaphegesztı pisztoly 

 
Leírás: A PS-3K típusú csaphegesztı pisztoly DIN EN ISO 13918 szabványnak 

megfelelı hegesztıcsapokat illeszt fémes felületre. A pisztoly különösen 
alkalmas problémás munkafelületekre történı hegesztésnél. A robosztus 
felépítéső PS-3K modulárisan átalakítható más csaphegesztési eljárások 
használatához. 

 
Technikai adatok: 
Hegesztési tartomány: Csapok és hengerek M3-M10 ill. Ø2-10 
Alapanyag: Acél, rozsdamentes acél 
Hegesztési rendszer: Csúcsgyújtás kontakthegesztéssel DVS-Merkblatt 0903 szerint 
 A tollnyomás mértéke fokozat nélkül állítható. 
Hegesztı és vezérlı 
kábel: 3 m rugalmas kábel 
Teljes hosszúság 
talppal: 235 mm 
Teljes magasság 
fogantyú felett: 138 mm 
Teljes szélesség: 40 mm 
Tartótalp: Ø34 mm, 3 x 120° 
Súly: 0,9 kg kábel nélkül 
 
 
 
 
  A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
 
SOYER MAGYAROROSZÁG KFT. 
Magyarországi Vezérképviselet 

 H-8000 Székesfehérvár Sereg u. 1-5. 
Tel.: (06) 22/504-427 Fax.: (06) 22/504-428 

E-mail:  info@soyer.hu Web: www.soyer.hu  



A PS-3K típusú csaphegesztı pisztoly innovatív különlegességei 
 
Az új, SOYER gyártmányú PS-3K típusú csaphegesztı pisztoly egy precíziós mechanikával 
ellátott, rendkívül hosszú élettartamú termék. A csaphegesztı pisztoly nagyon könnyő használata 
mellett maximális teljesítményt, és csúcsminıségő hegesztések létrehozását biztosítja. 
 
A PS-3A típusú csaphegesztı 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) 
 
A hegesztı pisztoly bármelyik 
csúcsgyújtásos csaphegesztı berendezéshez 
csatlakoztatható 
 
Ütés és törésálló mőanyag pisztolyburkolat 
 
 
 
 
 

Nagyon pontos hegesztıcsap 
pozícionálhatóság a holtjáték nélküli mozgó 
elemeknek köszönhetıen 
 
A hegesztı- és a vezérlıkábel a kábeltörés 
elkerülésének érdekében egyaránt a 
csaphegesztı pisztoly markolatában található 
 
A hegesztı pisztoly kis súlyának 
köszönhetıen hosszú ideig használható 
anélkül, hogy elfáradnánk használatában 
 
Hosszú élettartam a tömítıdés mentes 
csapágyaknak köszönhetıen 
 
A pisztoly folyamatos, nagy igénybevétel 
mellett is folyamatosan képes a kitőnı 
minıségő hegesztések készítésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következı díjakkal: 
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