
Versotrac EWT1000
Conceput pentru a cuceri locul dumneavoastră 
de muncă

Domenii de utilizare

 Construcții de poduri
 Industria offshore și maritimă
 Confecționare grinzi metalice
 Rezervoare sub presiune 
 Șantiere navale portuare și offshore 
 Construcții navale 
 Confecții oțel structural 
 Fabricarea de bazine și rezervoare 
 Turbine eoliene  

Versotrac în versiunea SAW, cu patru roți

Beneficiind de peste 70 de ani de experiență în 
sectorul tractoarelor de sudare, ESAB vă aduce cel 
mai flexibil și versatil tractor de pe piață. Versotrac a 
fost conceput pe baza feedbackului asigurat de 
sudori din întreaga lume.

 Sistem modular: tractorul poate fi demontat în 
subansambluri mai mici, care pot fi transportate 
separat și fără efort.

 Mecanism robust de avans al sârmei, ce poate 
suda cu sârme din oțel nealiat cu diametru de până 
la 5 mm, la curenți de până la 1000 A la 100%.         

 Sistemul de detectare și configurare automată a 
capului de sudură vă permite să comutați între 
sudare SAW, GMAW și crăițuire.

 Interfața intuitivă, cu monitorizare în timp real a 
aportului de căldură, vă permite să controlați 
parametrii sudării.

 Echipat cu un nou sistem ergonomic de manipulare 
a rolelor de sârmă de sudare, care facilitează 
schimbarea sârmei.

 Interacțiunea fără unelte cu aparatul permite 
schimbarea cu ușurință a poziției punctului de 
sudare și comutarea între sudură cap la cap și în 
unghi.

 Reconfigurabil în versiunea cu trei și patru roți, 
în funcție de nevoile dumneavoastră.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi esab.com.

Versotrac cu trei roți aflat într-o conductă, 
echipat cu set opțional de lămpi LED

Design modular, destinat locurilor inaccesibile



Specificaţii

Diametru sârmă, oțel nealiat 1,6 - 5,0 mm 

Diametru sârmă, oțel inoxidabil 1,6 - 4,0 mm 

Diametru sârmă, sârmă cu pulbere metalică 1,6 - 5,0 mm 

Diametru sârmă, două sârme 2 x 1,2 - 2,5 mm 

Viteză maximă de avans sârmă 9,0 m/min (354,3 in/min)

Greutate maximă rolă 2 x 30 kg (2 x 66 lbs)

Capacitate flux 6 l (1,6 gal)

Viteză de avans 0,1 – 2,0 m/min (4 – 78,7 in/min)

Temperatura de exploatare -10 / +40 °C (+14 / +104 °F)

Greutate 65 kg  (143,3 lbs)

Informaţii despre comenzi

Tractor Versotrac EWT 1000 (SAW) 0904200880

Versotrac EWT1000

ESAB / esab.com
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Opţionale şi accesorii

Cap de sudare Versoarc EWH 1000 (SAW) 0904520880

Cap de sudare Versoarc EWH 1000 
(SAW cu două sârme, la viteză mare) 0904520884

Cap de sudare Versoarc EWH 1000 (GMAW) 0904520885

Set lămpi (2x36W LED) 0904273880

Boghiu roată conducătoare 0413542880

Rolă liberă (2 per tractor) 0333164880

Șină de ghidare, 3 m (10 ft.) 0154203880

Roată ghidaj în V (sunt necesare 2) 0333098881

Șină de oțel cu canal în V (set de 4) 0443682881

Perie tensiune de referință 0904223880

Set trei roți Contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări ESAB.

Set sudură de colț plată Contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări ESAB.

Pentru mai multe informații despre Versoarc EWH 1000 sau controlerul EAC10, vă rugăm să consultați fișa tehnică sau manualul. 


