
WeldingDroid WS
Produktoversigt

DK - Dansk
Version 1



WeldingDroid WS
Ramme
Ø100-Ø3000, 8ton, 2-6 meter

Teknisk specifikation

Rør diameter min-max (mm) 100-3000
Rørvægt max (kg) 8000
Ruller pr. buk-totalt(antal) 2-4
Rulle materiale PU
Rulle diameter / bredde (mm) 300 / 60
Rullehastighed (mm/s) 0-15
Længde min-max (mm) 2000-6000
Bredde (mm) 2000
Højde (mm) 1183
Lineære styreskinner justeringsafstand
(mm)

70

Motor effekt (Nm) 12
Motor gear ratio 80:1
Tilslutning Hartingstik

WeldingDroid arbejder kontinuerligt med R&D og forbeholder sig således
retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

WeldingDroid WS ramme

Med sin faste ramme er WeldingDroid WS ideal til værkstedet. Lineærer skinner gør opsætning og operation let og
hurtig.

WeldingDroid WS ramme kan konfigureres til at passe til mange forskellige arbejdsopgaver. Maskinen laves i tre størrelser
2 meter, 4 meter og 6 meter. Der er mulighed for at få gangareal langs maskinen.

Fremhævede egenskaber:
• Konfigurerbar længde fra 2 til 6 meter

• Mulighed for gangareal, gelænder og trappe

• Ruller i skridsikker PU

• Sikker understøttelse af rør

• Stor kompatibilitet af rørstørrelser

• Lineære styreskinner



WeldingDroid WS
Ramme
Ø100-Ø3000, 8ton, 2-6 meter

*Modellen vist her er med gangareal



WeldingDroid WS
Konsol

Teknisk specifikation

Forsyning (volt) 3X400
Forsyning (Hz) 50
Forsyning (ampere) 16
Længde (mm) 1180
Bredde (mm) 740
Højde med hjul (mm) 1010
Vægt, inklusiv svejseværk og trådfrem-
fører (kg)

350

Gasventiler 2
Antenner 2

WeldingDroid arbejder kontinuerligt med R&D og forbeholder sig således
retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

WeldingDroid WS konsol

Indeholder alt maskinen skal bruge.

• Svejseværk

• Trådfremfører

• Eltavle

Konsollen indeholder alt, hvad en WeldingDroid WS har brug for at fungere. Du skal kun forbinde strøm og gas til konsollen
og køre kabler til rullebukkene.
Alle forbindelser holdes samlet ét sted for en ren opsætning.
Konsollen leveres med en integreret trådrulle.

Fremhævede svejseværker:
Kemppi Mastertig 325
Migatronic 250PI
Fronius Transtig 3000

Trådfremfører:
Trafimet Easy 400

Fremhævede egenskaber:
• Alt-i-en løsning

• Bred svejseværk kompatibilitet

• Integreret gasstyring

• Integreret trådfremfører og trådholder

• Svejseværk og trådfremfører på skinner for let adgang

• Trådløs kommunikation

https://resources.userdoc.kemppi.com/manuals/mastertig-acdc-om-en.pdf
https://www.migatronic.com/media/2099/50113200_manual_pi-tig-acdc-200-250.pdf
https://www.rapidwelding.com/files/Fronius%20TransTig%20Magic%20Wave%20Operating%20Instructions.pdf
https://www.trafimet.com/catalogues/EA1632-TRAFIMET-EASY-400-PLUS-EN.pdf
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WeldingDroid WS
Svejsemodul med oscillation og højdejustering

Teknisk specifikation

Svejsehoved horisontal justering (mm) 150
Svejsehoved vertikal justering (mm) 60
Svejsehoved rotation (° ) 45
Højdejusterings max (mm) 2200

WeldingDroid arbejder kontinuerligt med R&D og forbeholder sig således
retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

WeldingDroid WS svejsemodul med oscillation og højdejustering

Svejsemodulet med oscillation og højdejustering. Højdejustering på en lineær styreskinne for nem tilpasning.
Det er muligt at bruge controlleren til at indstille placeringen af svejsehovedet. Dette hjælper, når rørsømmen ikke er perfekt
justeret for at være under svejsehovedet.
AVC - Arc Voltage Control - sikrer en ensartet svejsning, selvom røret ikke er perfekt rundt.

Nødstop placeret oven på højdejusteringsarmen.

Fremhævede egenskaber:
• Højdejustering

• Oscillation

• Multi akslet kontrol

• AVC

• Mekanisk løft af svejsearm

• Integrationsmulighed med Weldingdroid Purgemaster



WeldingDroid WS
Svejsemodul med oscillation og højdejustering



WeldingDroid WS
Controller

Teknisk specifikation

Skærmstørrelse (") 3,2
Opløsning (pixel) 320x480
Batterilevetid (timer) 9

WeldingDroid arbejder kontinuerligt med R&D og forbeholder sig således
retten til at ændre specifikationerne uden varsel.

WeldingDroid WS controller

Med controlleren kan du trådløst styre WeldingDroid WS.
Du kan på controlleren indstille: medarbejde og projekt. Det er dermed let at styre hvem og hvad der bliver svejst.

Alle svejsninger starter med et program. Her indstilles informationer om røret, der skal svejses. Når disse indstiller er
sat, kan de gemmes. Du kan derefter, hurtigt finde de rigtige indstillinger, til det rigtige rør.

Fremhævede egenskaber:
• Trådløs radio kommunikation

• Drejeknap med tryk funktion

• Gemte programmer for hurtig start

• Valg af sprog

• Automatisk logning af svejsedata



WeldingDroid WS
Dataopsamling

For fuld sporbarhed har WeldingDroid et online dataopsamlingsprogram.
Dette program får automatisk data efter hver svejsning med maskinen. Der kan efterfølgende, på få sekunder, findes
information om svejsningen.

• Hvilke dimensioner røret har.

• Hvilke indstillinger der er blevet brugt.

• Hvor lang tid svejsningen har taget.

• Hvor meget energi røret har modtaget under svejsning.

• Hvor meget der er sparet i forhold til en manuel svejsning.

Det er muligt at se statistik på projekt plan, og for hele maskinen på tværs af forskellige projekter.

Svejsningerne inddeles i projekterne sat på WeldingDroid WS controlleren, og er knyttet til den medarbejder der ligeledes
blev sat på controlleren.

Fremhævede egenskaber:
• Fuld sporbarhed

• Projektstyring

• Overblik over ejede maskiner

• Export data til .csv

• Valg af sprog

• Cloudbaseret - altid online


