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Το ψηφιακό σύστημα συγκόλλησης

Έτσι έχουν τα πράγματα: οι επαναστάσεις είτε αποτυγχάνουν και γρήγορα ξεχνιόνται ή είναι επιτυ-

χείς και παίρνουν τη θέση τους στην ιστορία. Οι επιτυχημένες επαναστάσεις ανατρέπουν ριζικά το κα-

τεστημένο. Αυτό ακριβώς πέτυχαν και τα ψηφιακά συστήματα συγκόλλησης. Η παρουσία τους προ-

κάλεσε αίσθηση σε όλον τον κλάδο της συγκόλλησης. Και την προκαλεί ακόμη. Μόνο που σήμερα δεν

είναι πια οι “νεοφερμένοι”, αλλά έχουν εξελιχθεί σε σημαντικούς παίκτες στη σκηνή της συγκόλλη-

σης. Τα ψηφιακά συστήματα συγκόλλησης έθεσαν νέα πρότυπα: σε ότι αφορά στην τελειότητα, στην

επαναληψημότητα των αποτελεσμάτων συγκόλλησης, στην ευκολία χρήσης και στην ποικιλία των

προσφερόμενων περιφερειακών. 

Τα ψηφιακά συστήματα συγκόλλησης συνδυάζονται πάντα με τα σωστά περιφερειακά για κάθε εφαρ-

μογή. Όλα είναι ιδανικά σχεδιασμένα να λειτουργούν τέλεια με τα υπόλοιπα. Από τη συγκόλληση με

ηλεκτρόδιο μέχρι την αυτοματοποιημένη συγκόλληση, καλύπτονται όλες οι εφαρμογές, ενώ συμπερι-

λαμβάνονται τσιμπίδες, καλώδια σύνδεσης, μονάδες ψύξης, μέχρι συστήματα καταγραφής και απο-

θήκευσης δεδομένων συγκόλλησης ακόμη και θύρες επικοινωνίας για  δυνατότητα χρήσης λειτουρ-

γιών υψηλής απόδοσης.
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Ανταπόκριση σε κάθε

πρόκληση

Οι ψηφιακές συσκευές

συγκόλλησης διαθέτουν και το

ανάλογο ευρύ φάσμα

εφαρμογών. Τόσο στη

βιοτεχνία όσο και στις

βιομηχανικές μονάδες

παραγωγής, ικανοποιούν τις

πιο υψηλές και ακριβείς

απαιτήσεις. Χάρη στον ειδικό

σχεδιασμό τους, είναι ιδανικές

για την αυτοκινητοβιομηχανία

και την παραγωγή

εξαρτημάτων, για τις

μηχανολογικές κατασκευές,

για τα μεταλλικά κτίρια, για τα

χημικά εργοστάσια, για την

κατασκευή μηχανημάτων και

τρένων και για τα ναυπηγεία.

Σε ότι έχει να κάνει με τα

υλικά, κάθε συσκευή είναι

ικανή να συγκολλήσει

οποιοδήποτε μέταλλο.  Xάρη

στη λειτουργία συγκόλλησης

με παλμούς, είναι η πιο ιδανική

για συγκόλληση αλουμινίου,

χρωμιονικελίου,

γαλβανισμένου χάλυβα και για

συγκόλληση χαλκού (mig

brazing). 

Όταν η καινοτομία

λειτουργεί καθημερινά

Ένας λόγος της ραγδαίας

τους αποδοχής και επιτυχίας

είναι σίγουρα οι

πολυλειτουργικές τους

ικανότητες: MIG/MAG,

ρομποτική συγκόλληση,

συγκόλληση TIG, συγκόλληση

ηλεκτροδίου. Χάρις στην

ενσωματωμένη ειδική

τεχνογνωσία τους,

επιτυγχάνουν σε κάθε

εφαρμογή με 100%

τελειότητα.
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