RPG-458
RPG
/ RPW Push Pull
RPW-458
Stand alone push pull pakket
ket

RPG / RPW
Lasmachinefabrikant Venvulas
(Röwac) heeft een nieuw stand alone
Push-pull systeem voor mig lasapparaten
ontwikkeld , dit systeem is direct inzetbaar op 95 % van de mig lasmachines
waar een toorts
met euro-aansluiting wordt gebruikt.
Het is een toorts met voeding/besturing waarbij geen inbouw nodig is van
komponenten in het lasapparaat.
Het unieke van dit systeem is dat de
handgreep van de
toorts waar de motor is ingebouwd
niet veel groter is dan die van een
normale handgreep zonder
motor. Daar komt nog bij dat met een
gewicht van 800 gr de motor niet echt
een nadeel is ten
opzichte van de voordelen die met het
systeem te behalen zijn . Die voordelen bestaan ondermeer uit
een vergroten van het berijk van de
lasser zonder draadkoffers of andere
draadtransportsystemen en
door de handgreep opnieuw te construeren hebben we ook in gebruiksvriendelijk opzicht winst
kunnen behalen wat weer resulteerd
in bedieningsgemak voor de lasser.
Het systeem in zijn geheel is een
Venvulas ontwikkeling , er is veel aandacht besteed aan de draaddoorvoer
en het instellen van de druk op het
tegendrukwiel wat tot gevolg heeft dat
de draaddoorvoer
in het pakket sterk verbeterd is . Door
de keuze van materiaal en fabricage
van de komponenten
is de hele combinatie van pistool ,
pakket en voeding/besturing een verbetering van eerdere systemen.
Het pakket kan in water of gasgekoelde versie geleverd worden RPW
(water) RPG (gas) . De
lengte van het pakket bedraagt 4 m.
of 8 m. ook afwijkende maten kunnen
eventueel in overleg
geproduceerd worden.
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*normaal
pistool
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