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- Obrotniki i podpory no¿ycowe

Suszarka Topnika

MSA 4PS
Szynowy Portal Bramowy
Przeznaczenie : Spawanie wzd³u¿ne belek o profilu zamkniêtym teowych i dwuteowych o wysokoœci œrodnika 1600
mm w poz. pionowej œrodnika z automatyczn¹ korekcj¹ po³o¿enia palników, kontrol¹ wizyjn¹ , dociskiem
kompensacyjnym hydraulicznym œrodnika oraz uniwersalnym sto³em zaciskowym z ch³odzeniem wodnym.
Specyfikacja

MSA 4PS

Dostêpne metody spawania: MAG, FCAW, SAW,
Wys. robocza œrodnika 1600mm,
D³ugoœæ spawania wariantowo do 15m dla sto³u 18m lub do 30m dla sto³u 36m,
Pozycjonery œrodnika oraz docisk kompensacyjny pasów,
Konstrukcja zintegrowana z 2 Ÿród³ami MULTIZAS 800 i zespo³ami podawania drutu MSAT,
Procesorowe uk³ady p³ynnej regulacji parametrów spawania zintegrowane w jednej obudowie,
Monitoring parametrów na wyœwietlaczach ze wstêpnym zadawaniem parametrów,
Pamiêæ programowa,
Monitoring wizyjny spoin (kamery+monitory),
korekcja po³o¿enia palników podczas pracy w trybach elektryczno-rêcznym lub automatycznym,
Bramki pozycjonuj¹ce œrodnik 3szt, +kpl kabli.

Wyposa¿enie dodatkowe:
Oprzyrz¹dowanie dodatkowe do spawania doczo³owego pasów i œrodnika oraz pachwinowego wzmocnieñ
poprzecznych,
Suszarka topnika 100 L ,
Zestaw radiatorowo-ch³odniczy,
Uniwersalny stó³ zaciskowo-szynowy.

2010

MSA 4PS
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Suszarka Topnika

MSA 4

Dwustronne spawanie kszta³towników teowych i dwuteowych oraz wzmocnieñ ³ebkowych
Przeznaczenie : MSA -4
prac

to

seria

automatów pozwalaj¹cych na

spawalniczych przy dwustronnym

pod³u¿nice,

spawaniu

znaczne przyspieszenie

d³ugich elementów konstrukcyjnych takich

i

wysok¹
jak:

jakoœæ

blachownice,

wzmocnienia, w budownictwie , przemyœle motoryzacyjnym i stoczniowym.

Specyfikacja
Dostêpne metody spawania

MIG/MAG

Pr¹d spawania

100 - 450 A

Œrednice drutów

1,0 - 1,6 mm (MIG/MAG)

Prêdkoœæ spawania

10 - 120 cm/min

Szpula

2 szt po 15 kg

Max d³ugoœæ elementu spawanego

30 m

Max wysokoœæ elementu spawanego

460 mm; 860 mm;1160mm, 1600 mm

System podawania drutu

4x4 z tachometrycznym licznikiem i sprzê¿eniem stabilizuj¹cym

Napêd traktora

2x4 z tachometrycznym licznikiem i sprzê¿eniem stabilizuj¹cym

Regulacja parametrów

z pulpitu, p³ynna z odczytem wartoœci na wyœwietlaczach

Uk³ad sterowania

cyfrowy z poczwórn¹ pamiêci¹ nastaw

Ch³odzenie palników

ciecz

ród³a zasilania

MULTIZAS 500H

2010

Informacja dodatkowa:
Automaty

wykonywane s¹

(ci¹g³a,przerywana) oraz

wg

budowy:

indywidualnych

potrzeb klientów w zakresie wymiarów i trybu pracy

brama samojezdna, portal bramowy- szynowy ze sto³em roboczym i dociskami.

MSA 4
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Suszarka Topnika

MSA 1

Automat do spawania pachwin
Przeznaczenie : MSA -4
metod¹

przeznaczony

MAG w os³onie gazów ochronnych. W

palnika MAG. Traktor
ustawiane
pamiêæ

jest

na

wyposa¿ony
pulpicie

pozwalaj¹c¹

za

jest

w

do

jednostronnego

opcji

mo¿liwe

spawania

jest

równie¿

pachwinowego
spawanie

kszta³towników

doczo³owe z oscylacj¹

mechanizm podawania drutu w uk³adzie 4x4 z tachometrem. Parametry

pomoc¹ przycisków wyœwietlane s¹ na wyœwietlaczach LCD. Uk³ad

posiada

na programowanie odtwarzanie czterech indywidualnych programów.

Specyfikacja
Dostêpne metody spawania

MIG/MAG

Pr¹d spawania

100 - 450 A

Œrednice drutów

1,0 - 1,6 mm (MIG/MAG)

Prêdkoœæ spawania

10 - 120 cm/min

Szpula

2 szt po 15 kg

Max d³ugoœæ elementu spawanego

30 m

Max wysokoœæ elementu spawanego

460 mm; 860 mm;1160mm, 1600 mm

System podawania drutu

4x4 z tachometrycznym licznikiem i sprzê¿eniem stabilizuj¹cym

Napêd traktora

2x4 z tachometrycznym licznikiem i sprzê¿eniem stabilizuj¹cym

Regulacja parametrów

z pulpitu, p³ynna z odczytem wartoœci na wyœwietlaczach

Uk³ad sterowania

cyfrowy z poczwórn¹ pamiêci¹ nastaw

Ch³odzenie palników

ciecz

ród³a zasilania

MULTIZAS 500H

Informacja dodatkowa:
Automaty

wykonywane s¹

(ci¹g³a,przerywana) oraz

wg

budowy:

indywidualnych

potrzeb klientów w zakresie wymiarów i trybu pracy

brama samojezdna, portal bramowy- szynowy ze sto³em roboczym i dociskami.

MSA 1
MSA 1
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MSA T

Automat do spawania pod topnikiem
Przeznaczenie :
Automat MSA-T jest przeznaczony do spawania ³ukiem krytym pod topnikiem spoin doczo³owych
i pachwinowych.
Traktor spawalniczy ma napêdzane 4 ko³a, za pomoc¹ systemu sprzêg³o/ reduktor/ przek³adnie/ pasek,
silnikiem elektrycznym z tachometrycznym licznikiem obrotów.
Posuw drutu spawalniczego realizowany jest poprzez silnik elektryczny z ³o¿yskowanym reduktorem
i tachometrycznym licznikiem obrotów. Uk³ad elektroniczny jest sterowany mikroprocesorem i pozwala
na stabilizacjê zadanych parametrów w zakresie 2% wartoœci zadanej.
ród³o pr¹du zapewnia stabilizacjê napiêcia , natomiast stabilizacja pr¹du jest realizowana poprzez
automatyczne dostrajanie prêdkoœci podawania drutu do pr¹du zadanego i mierzonego w czasie
rzeczywistym .
Funkcje te realizuje procesor za pomoc¹ logiki rozmytej. Uk³ad posiada wewnêtrzn¹ pamiêæ pozwalaj¹c¹
na zaprogramowanie i odtwarzanie 4 indywidualnych programów spawania .Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
zmiêkczania lub usztywniania charakterystyki co pozwala na optymalne dostrojenie Ÿród³a pr¹du do
spawania stali zwyk³ych jak i nierdzewnych oraz duplex.
Wersja podstawowa zawiera : Traktor , Multizas, kpl. kabli ³¹czeniowych, rolki posuwu dla ró¿nych
œrednic drutów, adapter-bêben na drut , tor jezdny - 2 kpl., suport poziomy, suport pionowy, suport
obrotowy k¹ta poprzecznego palnika, przymiar do ustawiania toru, suport reg. k¹ta wzd³u¿nego
palnika , mechanizm obrotowy osi pionowej.

MSA T

21
25KG

MSA-T
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MSA T4
Spawanie naœciennie pod topnikiem

Przeznaczenie :

MSA -T4 to seria automatów pozwalaj¹cych na spawanie metod¹ SAW
naœciennie w pozycji PC.
Mo¿na stosowaæ do zbiorników, burt statków, œcian konstrukcyjnych.

Metoda spawania ...................................

SAW

Pr¹d spawania .......................................

100- 600 A 100%

Napiêcie spawania .................................

20-44V

Œrednice drutów .....................................

1,6-2,4

Prêdkoœæ spawania .................................

0,2-1 m/min

Szkula 15kg, Zasyp topnika 5 kg
WskaŸnik laserowy w standardzie
Odkurzacz topnika - opcja

MSA T4
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Traktor do transportu i ustalania pozycji palnika
Przeznaczenie : Traktor MSA
transportu i ustalenia pozycji
Zapewniaj¹

Scorpio Micro, Scorpio Duo oraz Scorpio OSC s¹ przeznaczone do
palnika standardowego uchwytu

spawalniczego przy spawaniu

spoin

pachwinowych.

one stabilne prowadzenie palnika z odpowiedni¹ zadan¹ prêdkoœci¹. Ma to du¿y wp³yw na poprawê jakoœci

spoin i przyœpieszenie prac spawalniczych.

Niewielka

masa i ma³e gabaryty sprawiaj¹, i¿ Skorpio-Micro jest urz¹dzeniem niezwykle mobilnym i ergonomicznym.

£atwoœæ obs³ugi jest dodatkowym atutem dla spawaczy.
Urz¹dzenie

jest

przeznaczone

do

zestawie z podajnikiem PDP 4MC-MR i
w

zestawie

z

wspó³pracy

z

pó³automatami spawalniczym i

uchwytem spawalniczym ZASO

402

AUTOMAT, ub

MULTIZAS lub
innymi

Rezas w

pó³automatami

zasilaczem i uchwytem ZASO 402 AUTOMAT.

MSA Scorpio Micro

MSA Scorpio Micro

MSA Scorpio Micro
MSA Scorpio Micro
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MSA OZ
Automat do spawania rur

Przeznaczenie :
MSA -OZ to seria automatów pozwalaj¹cych na spawanie rur metod¹
Mig/Mag lub TIG z oscylacj¹. W opcji ciêcie plazm¹ lub tlenem.
Podstawowe dane techniczne:
* Prêdkoœæ Spawania 10 do 80 cm / min
* Warstwa przetopowa ok 15 cm / min (oscylacja)
* Warstwy uzupe³niaj¹ce i lico do 30 cm / min (oscylacja)
*Przy wykonywaniu spoin warstwowo do 60 cm / min
*Zakres œrednic rurowych powy¿ej 200mm
*Zakres Oscylacji 0-40mm
* Gaz os³onowy: mieszanka ArCo2 lub Ar

Metoda spawania ...................................

MIG/MAG lub TIG

Pr¹d spawania .......................................

50 - 300 A

Regulacja prêdkoœci ................................

p³ynna

Sekwencja oscylacji ...............................

ci¹g³a /z przytrzymaniem

Rodzaje œciegów ..........................................
ród³a zasilania .....................................

MULTIZAS 500/500H

Podajniki

PDP 4T / PDP4 MR II

.....................................

MSA OZ

Istnieje mo¿liwoœæ adaptacji podajników i Ÿróde³ innych
producentów.
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MSA O
Spawanie i napawanie obwodowe
Przeznaczenie :
MSA -O to seria automatów pozwalaj¹cych na spawanie kó³, rur, dennic zbiorników,
elementów rurowych tak¿e i napawanie obwodowo wa³ów.
Podstawowe dane techniczne:
Metoda spawania ................................

SAW / MIG / TIG DC

Œrednice drutów .. 0,8 - 2.0 mm (MIG/MAG) 2,0 - 4.0mm(SAW)
0.8 - 1.2 mm (Tig DC)
Uk³ad sterowania .....

elektronika z procesorem , regulacja za
pomoc¹ klawiatury.
Wyœwietlanie
parametrów, pamiêæ nastaw.

ród³a zasilania ...........MULTIZAS 1000 dla SAW
MULTIZAS 500H dla MIG
MULTIZAS 401 dla TIG DC
Budowa: ................... wykonywane na indywidualne zamówienia.
Budowa i wyposa¿enie s¹ zale¿ne od
potrzeb klienta w zakresie œrednic 40 do
1800mm i d³ugoœci 50 do 6000mm.
Opcjonalnie dla metody MIG dostêpna jest oscylacji palnika

MSA O

MSA O

MSA O
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MSA P3
Spawanie Mig/Mag spoin pachwinowych i doczo³owych w pionie

Przeznaczenie :
MSP -P3 to seria automatów pozwalaj¹cych na spawanie Mig/Mag
spoin pachwinowych i doczo³owych w pionie.
Traktory mocowane s¹ na szynie aluminiowej z listw¹ zêbat¹. Szyna jest przytwierdzana
do materia³u za pomoc¹ magnesów lub opcjonalnie (dla stali nierdzewnych) poprzez
przyssawki powietrzne.
Traktor i oscylator
sterowane s¹ za pomoc¹ uk³adu elektronicznego
z procesorem. Uk³ad realizuje funkcje regulacyjne i kontrolne przy pomocy
tachometru na napêdzie g³ównym i pozycjonera po³o¿enia palnika w uk³adzie regulacji.
Dziêki temu mo¿liwa jest precyzyjna regulacja oraz szeroki wybór optymalnych
sekwencji jazdy i oscylacji.
Dostêpne wersje:
MSA-P3P do spawania pachwin
MSA-P3S do spawania styków doczo³owych

Metoda spawania ...................................

MIG/MAG

Pr¹d spawania .......................................

50 - 300 A

Prêdkoœæ spawania .................................

4 - 30 cm/min

Regulacja prêdkoœci ................................

p³ynna

Sekwencja oscylacji ...............................

MSA P3

ci¹g³a /z przytrzymaniem

Rodzaje œciegów ..........................................
ród³a zasilania .....................................

MULTIZAS 500/500H

Podajniki

PDP 4T / PDP4MC-MR

.....................................

Istnieje mo¿liwoœæ adaptacji podajników i Ÿróde³ innych
producentów.

MSA P3
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MSA Z
Spawanie Mig/Mag spoin poziomych i obwodowych zbiorników, œcian i rur

Przeznaczenie :
MSA -Z to seria automatów pozwalaj¹cych na spawanie Mig/Mag
obwodowych, zbiorników, œcian i rur.

spoin

poziomych,

Podstawowe dane techniczne:
* Prêdkoœæ Spawania 10 do 80 cm / min
* Warstwa przetopowa ok 15 cm / min (oscylacja)
* Warstwy uzupe³niaj¹ce i lico do 30 cm / min (oscylacja)
*Przy wykonywaniu spoin warstwowo do 60 cm / min
*Zakres œrednic rurowych powy¿ej 200mm
*Zakres Oscylacji 0-40mm
*Gaz os³onowy: mieszanka ArCo2 lub Ar

Metoda spawania ...................................

MIG/MAG lub TIG

Pr¹d spawania .......................................

50 - 300 A

Regulacja prêdkoœci ................................

p³ynna

Sekwencja oscylacji ...............................

ci¹g³a /z przytrzymaniem

Rodzaje œciegów ..........................................
ród³a zasilania .....................................

MULTIZAS 500/500H

Podajniki

PDP 4T / PDP4 MR II

.....................................

Istnieje mo¿liwoœæ adaptacji podajników i Ÿróde³ innych
producentów.

MSA Z
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MSA SP2
Spawanie wzd³u¿ne i doczo³owe p³aszczy zbiorników i rur
Przeznaczenie :
MSA -SP2 to seria automatów pozwalaj¹cych na
zbiorników i rur na ch³odzonej podk³adce miedzianej.

spawanie

wzd³u¿ne i doczo³owe

p³aszczy

Metoda spawania ....................................... SAW / MIG / TIG DC
Œrednice drutów .........................................
0,8 - 1.6 mm (MIG/MAG) 2,0 - 3.2mm(SAW)
0.8 - 1.2 mm (Tig DC)

MSA SP2

Uk³ad sterowania .........................................
elektronika z procesorem , regulacja p³ynna
za pomoc¹ klawiatury.
Wyœwietlanie parametrów, pamiêæ nastaw.
ród³a zasilania ...........................................
MULTIZAS 800 dla SAW
MULTIZAS 500H dla MIG
MULTIZAS 401 dla TIG DC Pulse
Budowa: ......................................................
wykonywane na indywidualne zamówienia
Budowa i wyposa¿enie jest zale¿noœci od
potrzeb klienta.
Opcjonalnie dla metody MIG dostêpna opcja oscylacji palnika.
Opcjonalnie dla metody TIG DC dostêpny uk³ad podawania drutu.

MSA SP2
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MULTIZAS
Spawalnicze ród³a

500H 800 1000 1200 1600

Pr¹du (wielofunkcyjne)

Wielofunkcyjne urz¹dzenia spawalnicze serii
MULTIZAS 500H, 800, 1000, 1200 i 1600
przeznaczone s¹ do pracy w trudnych ,
przemys³owych warunkach.
Podstawow¹ zalet¹ tych urz¹dzeñ jest
mo¿liwoœæ spawania elektrodami otulonymi
MMA,
pó³automatycznie
MIG/MAG,
¿³obienie elektro-powietrzne oraz zasilanie
automatów spawalniczych.
Konstrukcja Ÿród³a pr¹du jest oparta na
sprawdzonych uk³adach tranzystorowych IGBT
ch³odzonych ciecz¹ w obiegu zamkniêtym.
Dziêki takiemu rozwi¹zaniu uda³o siê uzyskaæ
du¿¹ obci¹¿alnoœæ i moc, dobre parametry pracy
a tak¿e odpornoœæ na czynniki œrodowiskowe
takie jak wilgotnoœæ i zapylenie.
Poza tym urz¹dzenia charakteryzuj¹
siê
niewielkimi gabarytami. Wszystkie wymienione
cechy zastosowano,aby prezentowane urz¹dzenia
w jak najszerszym zakresie spe³nia³o wymagania
przemys³u stoczniowego i metalurgicznego
Wszystkie parametry s¹ wstêpnie ustawiane
i odczytywane na wyœwietlaczu.
Uk³ad elektroniczny
stabilizuje
zadane
parametry na poziomie 2%.

MULTIZAS

Urz¹dzenia wyposa¿ane
s¹ tak¿e w uk³ad
ch³odzenia ciecz¹.
P³ynna regulacja parametrów a tak¿e mo¿liwoœæ
korzystania z charakterystyki p³askiej (stabilizacja
napiêcia) i opadaj¹cej (stabilizacja pr¹du).
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MULTIZAS
Wielofunkcyjne

400 500

urz¹dzenia spawalnicze

Wielofunkcyjne urz¹dzenia spawalnicze serii
MULTIZAS 400 i 500, przeznaczone s¹ do
pracy w trudnych , przemys³owych warunkach.
Podstawow¹ zalet¹ tych urz¹dzeñ jest
mo¿liwoœæ spawania elektrodami otulonymi
MMA oraz pó³automatycznie MIG/MAG.
Wszystkie parametry s¹ wstêpnie ustawiane
i odczytywane na wyœwietlaczu.
Uk³ad el ektroniczny
stabilizuje
parametry na poziomie 2%.
Urz¹dzenia wyposa¿ane s¹
ch³odzenia ciecz¹- na ¿yczenie.

zadane

tak¿e w uk³ad

MULTIZAS
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REZAS 320 520

MZS1

Regulatory Pr¹du Spawania

Firma ZASO jest pionierem rynkowym w produkcji uniwersalnych
elektronicznych
regulatorów
pr¹du
spawania do sieci
wielostanowiskowych. Od roku 1996 kiedy to wprowadziliœmy do
produkcji pierwszy regulator REZAS z myœl¹ nadania nowoczesnych
form sieciom spawalniczym, zdo³aliœmy z powodzeniem zastosowaæ
powy¿sze rozwi¹zanie w wielu firmach posiadaj¹cych ma³o
efektywne i energoch³onne sieci wielostanowiskowe.

REZAS 520

Aktualny asortyment elektronicznych regulatorów pr¹du spawania
do sieci wielostanowiskowych opiera siê na dwóch podstawowych
wersjach:
* REZAS 320MMA-dla metody MMA
* REZAS 520-dla metody MMA, MIG/MAG,
¯³obienie E-P.

Produkowane
one s¹
w
oparciu o najnowsze rozwi¹zania z zakresu
energoelektroniki tranzystorowej i techniki cyfrowej, co pozwala na kszta³towanie
charakterystyki w zale¿noœci od metody spawania. Zastosowane w urz¹dzeniach
tranzystory IGBT pracuj¹ce na czêstotliwoœci 10,5kHZ , daj¹ efekt spawania
inwerterem . Najwiêkszym atutem
regulatorów jest sprawnoœæ elektryczna
w
zakresie od 87% do 95% ,co pozwala na oszczêdnoœæ energii w porównaniu
z opornikami spawalniczymi .
Regulatory dostêpne s¹ równie¿ w Modu³owych Zestawach Spawalniczych ze
stela¿em i zasilaczem MZS:
* REZAS 4X520 * REZAS 1X520 + 4X320MMA * REZAS 6X320MMA

MZS-1

REZAS 320 MMA
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PDP 4T i 4MC-MR
Podajniki Drutów Elektrodowych

Podajniki drutu produkowane przez nasz¹ firmê, serii PDP 4 s¹
nowoczesnymi urz¹dzeniami przeznaczonymi do podawania
drutów elektrodowych. Urz¹dzenia te, dziêki niewielkim
gabarytom, ma³ej masie oraz mo¿liwoœci stosowania
przewodów ³¹czeniowych o d³ugoœci do 40 mb i uchwytów
spawalniczych ZASO MIG/MAG do 7 mb, znajduj¹ szerokie
zastosowanie w przemyœle.
Wspóln¹ cech¹ wszystkich wersji podajników produkowanych
przez firmê ZASO jest ten sam cztero-rolkowy mechanizm
podawania z przeniesieniem napêdu w uk³adzie 4x4, posiadaj¹cy
w pe³ni ³o¿yskowane rolki, zarówno podaj¹ce jak i dociskowe.
Rozwi¹zanie powy¿sze wp³ywa na znaczne wyd³u¿enie ich
¿ywotnoœci, a co za tym idzie obni¿a koszty eksploatacji.
Napêdy sterowane s¹ dwoma typami uk³adów elektronicznych
w zale¿noœci od wersji:
analogowym ( PDP 4T) lub
cyfrowym (PDP 4 MC-MR).
Urz¹dzenia posiadaj¹ lekk¹ obudowê w formie walizkowej,
zamkniêtej wykonanej z trwa³ych tworzyw epoksydowych w
wersji PDP 4 MC-MR oraz ramow¹ zamkniêt¹ wykonan¹ z
blachy w PDP 4T.
W chwili obecnej do niew¹tpliwych zalet jakie
posiada podajnik PDP 4 MC-MR, jak wyœwietlanie
wartoœci zadanych i rzeczywistych , dodaliœmy
mo¿liwoœæ programowania w³asnych nastaw.

PDP 4MC-MR

Natomiast nowoœci¹ w
podajniku PDP 4T,
jest
mo¿liwoœæ
wykonania
w
wersji,
do mocowanie na wysiêgnikach.

PDP 4T
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Suszarka Topnika

ST-70

Suszarka Spawalnicza Topnika (SAW)

ST-7

0

ST-70

ST-70

Suszarka typ ZASO ST-70
* Zasilanie 230/400V
* Moc 4,5 kW
* Obci¹¿alnoœæ 100%
* Pojemnoœæ 70L (100kg)
* Temperatura pracy 400 stopni C
* Regulacja temperatury p³ynna
* Cyfrowy programator czasowy
8 dowolnych programów w cyklu tygodniowym/dobowym

* Wymiary: 1100mmX 460mm X460 mm
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Suszarka Topnika

SE-120

Suszarka Spawalnicza Elektrod
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Suszarka typ ZASO SE-120
* Zasilanie 230/400V AC 50Hz
* Moc 3,5 kW
* Obci¹¿alnoœæ 100%
* Pojemnoœæ 120kg
oko³o 2500szt elektrod
* Temperatura pracy 0-350C
* Regulacja temperatury p³ynna
* Cyfrowy programator czasowy
8 dowolnych programów w cyklu tygodniowym/dobowym

* Wymiary: 640X640X450 mm
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Podpory No¿ycowe ZASO

Nowosc!

PNZ 500M (z korb¹)

PNZ 500H (z si³ownikiem)

PNZ 500E ( z silnikiem elektrycznym)

500kg 50-600mm
PNZ 1000M (z korb¹)

PNZ 1000H (z si³ownikiem)

PNZ 1000E ( z silnikiem elektrycznym)

1000kg 250-800mm
PNZ 2500M (z korb¹)

PNZ 2500H (z si³ownikiem)

PNZ 2500E ( z silnikiem elektrycznym)

2500kg 250-1200mm
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