
AutoGrind

Automatinis volframinių elektrodų galandinimas
Tinka naudoti su Ultima-Tig ir Ultima-Tig-Cut galąstuvais

•  Greitesniam galandinimui

• Ergonomiškas sprendimas

•  Nuolatos yra pasiekiamas toks
pat tikslus rezultatas

•  Lengvas galandinimo laiko
reguliavimas

NAUJOVĖS
AutoGrind-S skirtas didelio 
skersmens elektrodams
(Ø 4,8 - 8 mm)

Digital



Tinka įrenginiui Ultima-TIG Tinka įrenginiui Ultima-TIG-Cut Galandinimo priedas - 
automatinis elektrodų laikiklio 
sukimas

Valdymo blokas - skaitmeninis 
ekranas su reguliuojama 
galandinimo trukme

Specialus elektrodų laikiklis su bajonetiniu užraktu 
išlaiko elektrodą vietoje galandinant.

AutoGrind yra atskiras irenginys sukurtas palengvinti ir 
pagreitinti volframinių elektrodų galandinimą su Ultima-
TIG ir Ultima-Tig-Cut galąstuvais.

• Automatinis elektrodų galandinimas užtikrina tikslų ir vienodą rezultatą

• Didelis sukimosi greitis sutrumpina galandinimo laiką

• Baigus galandinimą, galąstuvas automatiškai išsijungia.

• Naudotojas vieno elektrodo galandinimo metu gali paruošti kitą elektrodą 

AutoGrind Digital - paprastas ir greitas būdas galąsti volframo 
elektrodus, kad kiekvieną kartą jie būtų itin aštrūs
Automatinis procesas užtikrina tikslų ir tolygų galandinimą. Tai taip pat geriausias 
ergonominis sprendimas naudotojui, nes dėl automatinio elektrodų laikiklio pasukimo 
nebereikia pakartotinai judinti riešo ir rankos. Jis užtikrina greitą elektrodo pakeitimą 
suvirinimo degiklyje, nes nereikia atskirai reguliuoti kiekvieno elektrodo. Taip gaunama 
taisyklinga suvirinimo siūlė, taip pat ilgesnis laikas tarp pakartotinų galandinimų.

AutoGrind Digital yra skirtas montuoti ant Ultima-TIG ir Ultima-TIG-Cut šlifuoklių, skirtų 
elektrodams iki Ø4 mm. Versija AutoGrind-S Digital, skirta galąsti ULTIMA-TIG-S 
elektrodus Ø4,8-8 mm skersmens dydžio.

AutoGrind gali veikti esant bet kokiai įtampai nuo 100V-240V, taip pat 50Hz-60 Hz. 
Tinkamo modelio su kabelio komplektu ieškokite modelių sąraše, pagal vietinę įtampą, hercus 
ir kištuko tipą.

AutoGrind Digital 

YouTube

Modelis  V/Hz  AutoGrind AutoGrind-S

Digital

Produkto nr.

UK  88897841

UK  88897846

EU  88897844

US  

Digital  

Produkto nr. 
110 V/50 Hz  88897821 

230 V/50 Hz  88897826 

230 V/50 Hz  88897824 

110 V/60 Hz  88897832 88897850

Į AutoGrind komplektaciją įeina:

• Valdymo blokas - 100-240V, 50-60Hz

• Galandinimo modulis

• Tempimo varžtas ir tvirtinimo varžtas 
(tvirtinimui ant galastuvo)

• Elektrodo laikiklis

• Kabeliu rinkinys (pagrindinis kabelis 
valdymo blokui, sujungimo kabelis 
galastuvui)

• Į AutoGrind-S Digital įeina anksčiau 
minėtos priemonės ir elektrodų iki 
Ø4,8-8 mm. dydžio laikiklis  
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