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Schweisstechnik

vasetamata keevitustraadid

vasetamata keevitustraadid

WDI uue põlvkonna katmata pinnaga täistraadid

Uutel vasetamata keevitustraatidel on suurepärased traadi 
etteandeomadused, seda ka väga pikkade kõride ja traadi 
suurte etteandekiiruste korral.

Suurepärane voolu ülekanne vooluotsikus saavutatakse 
nende katmata keevitustraatide juures pealispinna niisutamise 
teel spetsiaalse lisaainega (võtab üle õhukese vasekihi 
funktsiooni).

Lisaks tagab see piisava korrosioonikaitse ka pikemat aega 
kestva ladustamise korral.

Sellise pinnatöötluse tõhusus ilmneb eriti selgelt mehhaniseeritud 
keevitamise ja robotite kasutamise korral. Keevituspritsmeid 
tekib selle traadi puhul vähem kui võrreldavate vasetatud 
traatide puhul. Seeläbi väheneb kõrval-, puhastus- ja 
viimistlustöödeks kuluv aeg ja langevad keevituskulud.

Positiivseks tagajärjeks on ka vase osakaalu vähenemine 
keevitussuitsus ja traadi happevaba, st keskkonnasõbralikum 
tootmine.
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WDI uue põlvkonna sileda pinnaga keevitustraadid
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SCHWEISSTECHNIK

robotkvaliteet



Tünnid

Kaheksatahuline EcoRack

Kaheksatahuline tünn

Pool

Vasetamata keevitustraatide 

innovaatiline tootesari 

fi rmalt WDI Schweisstechnik! 

See keevitustraat paistab silma arvukate 

             väga kõrgetasemeliste tooteomadustega:

Tähistus Netokaal Välis-Ø Kõrgus 

XS - Eriti väike 80 kg 500 mm 480 mm

S - Väike 250 / 275 kg 500 mm 810 mm

M - Keskmine 325 / 350 / 375 kg 570 mm 780 mm

L - Suur 450 kg 570 mm 990 mm

XL - Eriti suur 600 kg 750 mm 950 mm

XXL - Väga suur 750 kg 750 mm 950 mm

Tähistus Netokaal Välis-Ø Kõrgus 

ECORack M - 
Keskmine

325 / 350 / 375 kg 560 mm 840 mm

ECORack L - Suur 450 kg 600 mm 1.000 mm

Tähistus Netokaal Välis-Ø Kõrgus 

BOX M - Keskmine 325 / 375 kg 560 mm 840 mm
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Tähistus  Netokaal Välisläbimõõt 

Traatpool (pool) 
(B 300)

15 / 18 / 20 kg 300 mm

Traatpool (pool) 
(BS 300)

15 / 18 / 20 kg 300 mm

traadi pinnal ei ole vaske 
  puudub vase hõõrdkulumine, vask 
  ei kogune kõrisse, ei ummista voolu-
  düüsi ega tekita poore keevisõmbluses

suurepärased süttimisomadused 
   stabiilne, vähe pritsmeid tekitav kaar

vooluotsikute vähene kulumine 
  suurepärased libisemisomadused

vähem keevitussuitsu    
   keskkonnasõbralikum ja keevitaja-
   sõbralikum
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