PULVE Plus
ROISKESUOJA

MIG/MAG
PLASMA/LASER
PISTEHITSAUS

PULVE Plus ROISKESUOJA antaa pitkäaikaisen
suojan MIG/MAG kaasu- ja lankasuuttimelle.
Verrattaessa toisiin tuotteisiin, PULVE Plus
ROISKESUOJA kestää8 tunnin ajan ilman
lisäyksiä.

MIG/MAG

Erityisen pinnoitekoostumuksen ansiosta
hitsausroiskeet eivät kiinnitysuukappaleisiin joka
tarkoittaa sitä että hitsaamista ei tarvitse keskyttää
puhdistaakseen suukappaleita.
Kaasusuutin on suojattu hitsausroiskeilta ja kaasu
virtaa jatkuvasti, tuloksena virheetön hitsaus.
PULVE Plus ROISKESUOJA antaa myös suojan
lämpöä vastaan. Kaikki nämä hyödyt johtavat
merkittävään säästöön suukappaleiden
kulutuksessa. >30% säästöt.

ROBOTTI
PULVE Plus käytöstä aiheutuvat hyödyt
semi-automaatti MIG/MAG hitsauksessa ovat
vieläkin selvempiä käytettäessä robottia.
Robotti voi hitsata keskeyttämättä
enemmänkin kuin 8 tuntia, maksimoiden
ennalta arvioitujen kulujen säästöt.
Merkitsevästi vähentyneen suukappaleiden
kulumisen vuoksi mekaanista puhdistusta
ei tarvita, tuotettavuus lisääntyy.

PULVE Plus
Ero PULVE Plus ROISKESUOJALLA suojatulla
suukappaleella ja kilpailevalla roiskesuojalla
suojatulla suukappaleella.

EROAVAISUUS

PISTEHITSAUS
Käytettäessä PULVE Plus ROISKESUOJAA
piste hitsin pidikkeessä ja läheisissä osissa
niin myös nämä osat saavat tehokkaan suojan
roiskeita vastaan.
Metalli osat, sähkökaapelit ja johtimet voidaan
roiskesuojata nii ne eivät tarvitse puhdistusta.
Tämä ei pelkästään tuota säästöjä vaan myös
lisää tuottavuutta.

LASER/PLASMA
Laser ja plasma suukappaleet ovat erittäin
herkkiä roiskeille, jotka vaikeuttavat jatkuvaa
tuotantoa. Nämä suukappaleet kestävät 3 kertaa
pidempään PULVE Plus ROISKESUOJAA
käytettäessä.
Ohut kalvo PULVE Plus ROISKESUOJAA ei
vaikeuta laitteen normaalia käyttäytymistä
PULVE Plus ROISKESUOJA erityisen
koostumksensa ansiosta antaa suukappaleille
myös lämpöä vastaan suojan.
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Kuiva kalvo
Silikonivapaa
1 annostus: >8 tuntia
Pitkä aikainen suoja roiskeilta
Suoja lämpöä vastaan
Suoja laitteille ja lähi ympäristölle
>30% säästö kaasu- ja lankasuuttimissa
Merikittävä tuotannon kasvu

EDUT

PULVE Plus

Sweden
Norway
Denmark

Svenska Elektrod Ab
Box 1271, Gustavsvägen 14
S-171 24 Solna
Tel. +46 8 734 00 75 Fax. +46 8 735 68 27

Finland

Suomen Elektrodi Oy
Vattuniemenkatu 19/PL 3
FIN-00211 Helsinki
Tel. +358 (0)9 4778050 Fax +358 (0)9 47780510

Estonia
Lithuania
Latvia

Spetselektroodi As
Saku 15
EE-11314 Tallinn
Tel. +372 6140866

