
Caracteristici si beneficii:
• Design compact si ușor pentru a putea suda in 

spatii înguste
• Alimentare cu baterie de 18 V DC.
• Bateria este identica la tractorașele Mini Spider 

si Gecko
• Pistoletul se poate amplasa in ambele părți ale 

tractorașului
• Sudura din margine in margine
• Sistemul de control cu bucla închisă, bazat pe 

un motor cu encoder – asigura o ajustare foarte 
precisa a vitezei

• Viteza constanta reduce distorsiunile din material
• Se reduce cantitatea de material de adaos  – nu 

este nevoie de suduri suplimentare
• Ecran  LED pentru a regla viteza de deplasare si a 

vizualiza mesajele de diagnosticare
• Indicator baterie descarcata
• Role de ghidare incluse

MINI SPIDER TRACTOR SUDURA 
CORDOANE CONTINUE

Tractorașul Mini Spider  este un tractoraș de sudura operat cu baterie, proiectat pentru a produce cordoane de 
sudura continue folosind  torțe MIG/MAG. 

Torța poate fi schimbata cu ușurință de pe o parte a tractorașului, pe cealaltă. Sistemul de tracțiune magnetic cu 
4 roti tractoare si bucla de măsură permite o stabilizare precisa a vitezei de deplasare. Viteza constanta permite 
obținerea unei forme perfecte a cordonului de sudura întocmai cu cerințele specifice, astfel reducând costurile si 
cantitatea de material de adaos folosit.

Opțional se poate furniza o sursa de alimentare suplimentara, pentru conectarea la rețeaua de 110-220V.

Greutate 7,6kgViteza pe orizontala 
0–120 cm/min 

Viteza pe verticala  
0–110 cm/min Sudura continua Pistoletul se poate 

amplasa in ambele părți 
ale tractorașului

Sudura in  
spatii inguste

Alimentator opțional 110–240  V Sudura din margine in margine Sudura in spatii inguste

Latime minima 200mm

FM 37982



Set de livrare standard:
• Tractoras Mini Spider
• Cutie din carton cu spuma 
• Baterie 5.2 Ah 
• Cheie fixa hexagonala 4 mm
• Cheie fixa hexagonala 3 mm
• Manual de folosire
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ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Dealerul dvs. local

Specificatii tehnice tractoras MINI SPIDER

Tensiune de alimentare 18 V DC, 5.2 Ah 
1~ 110–240 V, 50–60 Hz (optional)

Putere 25 W

Pozitia sudurii  
(conform cu EN ISO 6947 and AWS/ASME)

PB / 2F
PD / 4F

Diametrul pistoletului 16–22 mm 
(0.63–0.87’’)

Grosime minimamaterial de lucru 4 mm (0.16”)

Garda la sol 4 mm (0.16”)

Forta de tractiune pe orizontala 150 N

Forta de tractiune pe vertical 100 N

Viteza pe orizontala * 0–110 cm/min 
(0–43.3 in/min)

Viteza pe verticala * 0–100 cm/min 
(0–39.4 in/min)

Greutate (cu/fara baterie) 7.6 kg (22 lbs)

Cod produs WOZ-0655-10-00-00-0

* Cu bateria incarcata la max

Accesorii standard:

Incarcator baterie
LDW-000006 (220–240 V, 50/60 Hz)
LDW-000007 (120 V, 60 Hz)

Sursa alimentare 
ZSL-0526-20-00-00-0

Cablu alimentare 3 m (10 ft)
PWD-0466-18-00-00-0 (230 V CEE)
PWD-0466-16-00-00-0 (115 V USA)
PWD-0466-23-00-00-0 (115 V UK)

Baterie 5.2 Ah 
AKM-000086

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Ne gasiti pe 

Suport cablu
UCW-0655-08-00-00-0

Suport torta
ZCS-0270-42-00-00-0 

Pistoletul se poate amplasa in ambele 
părți ale tractorașului

Magneti suplimentari
ZST-0655-09-00-00-0 
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191 mm (7.5″) 


