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Elektróda AC/DC na navarovanie tvrdých
kovov a zliatin pre všetky druhy ocele
vrátane mangánovej, s vysokou
odolnosťou voči treniu.

Vlastnosti a výhody
o
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Názov
CERTANIUM 247
CERTANIUM 247

Obj. číslo
22021
22019

Priemer
6,4 mm
12,7 mm

Hladký chod elektródy – jednoduché použitie
Až 96% využitie materiálu
Pre všetky druhy ocele, vrátane mangánovej univerzálny produkt
S vysokým obsahom uhlíku - trvanlivý zvar
Nedeformuje sa - ideálny na navarovanie
mechanizmov slúžiacich na drviace aplikácie

Balenie
5 kg
5 kg

Aplikácia
Elektródy sú navrhnuté pre použitie na všetky druhy ocele, vrátane mangánovej,
uhlíkovej, nízkolegovanej a pod. Sú odolné vysokému opotrebeniu a nárazu.
Táto elektróda má stabilnú tvrdosť až do 1350°F (732°C). Vhodné pre zuby
lopát, dná lopát a lyžíc buldozérov a iných pracovných strojov, kladivá, lyžice
pre rýpadlá, vložky drvičov, čeľuste drvičov, pásové dráhy, koľaje a podobné
ťažké zariadenia a súčiastky vystavené vysokému opotrebeniu.
Použiteľný pri nízkom zváracom prúde, má vynikajúcu stabilitu oblúku a 3x vyšší
výkon ako bežné elektródy.

Návod na použitie
Pred zváraním odstráňte poškodené časti podkladového
materiálu pomocou drážkovacej elektródy a zrazením
hrán. Pri použití na liatinu nie je nutné opravovaný
materiál predohrievať , tak isto aj u uhlíkovej oceli
a zliatin.

Obj. číslo

Priemer

22021
22019

6,4 mm
12,7 mm

Jednosmerný
prúd/Striedavý prúd
80-125
180-380

Technické informácie
Popis:

Oblúková elektróda

Životnosť:

24 mesiacov

KBÚ:

Áno

Balenie:

5 kg v plastovej krabici

Tvrdosť:

HRC 57

Primárne použitie

UPOZORNENIE
Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok
prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia
produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.
Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.

