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Vid svetsning i rostfritt stål och andra 
ädelmetaller finns det ett antal 
förhållanden under svetsning som med 
ganska enkla förfaranden kan ge 
betydande besparingar i form av mindre 
gas och tidsförbrukning. Dessutom 
minimeras behovet av mekanisk 
efterbehandling.

I praktiken kan det ofta konstateras att 
metoderna för att erhålla den syrefattiga 
svetskammaren är olika. Det spelar 
ingen roll hur man gör. Det är först och 
främst viktigt att fokusera på verktygets 
trovärdighet. Det bör fungera som avsett 
varje gång, oavsett ett antal variabla 
förhållanden; till exempel i vilket läge 
man svetsar, om det finns böjningar etc.

Diagrammet visar kostnaderna för att 
använda SC-PROFI rotgasverktyg 
respektive skumgummiproppar. En 
nettolön på 200 DKK / timme har 
använts och gaspriset har fastställts till 
30 DKK / m3. Rotgasverktyget är 
utformat så att du alltid måste använda 
10% av rördiametern i gasflöde och 
skölja i 
1½-2½ minuter. Vid svetsning i titan 
eller duplex används det dubbla 
gasflödet. Normalt säger vi att med ett 
20 ”rör har verktyget tjänat sig i form av 
sparad gas och tid på ca. 15-20 svetsar. 
Vid användning av skumpluggar är 
sköljtiden olika för varje rördimension.

När du väljer metod för att eliminera 
syre i rotgaskammaren finns det ett 
antal krav som bör ställas för 
baggasverktyget.

Fördelar för rotgasverktyg:

• Kort och definierad sköljtid
• Minimal och definierad gasförbrukning
• Snabb att montera
• Minst lösa delar
• Minimera mekanisk efterbehandling
• Hög värmebeständighet
• UV -beständig
• Flera fästelement
• Flexibel i användning
• Effektiv gasfördelare med stor
spridning
• Bra ventilationssystem som förhindrar
mottryck

• Densitet under alla svetslägen
• Kan dras genom kurvor
• Gäller alla svetsmetoder
• Verktygets hållbarhet

I denna katalog presenterar  vi vårt 
standardsortiment för rotgasutrustning. 
Dessutom tillverkas specialverktyg för 
alla svetskonstruktioner på begäran.

Patentnr.: 
DK198389, US 4956537, US 5126526, 
US 5217156, CA 1322229, Aust 
617189, HK1005926, EP 348125, 
328131, EP 486420, 592055, 1005927.

VARFÖR MAN SKA VÄLJA SC-PROFI ROTGASSYSTEM?

PROFESSIONELLA ROTGASVERKTYG FÖR SVETSNING

SC-Profi är patenterad 
rotgasutrustning för alla typer av 
svetsuppgifter i ädelmetaller (t.ex. 
rostfritt stål, titan, duplex, 
superduplex).
Vid svetsning i ädelmetaller är det en 
förutsättning att svetsningen sker i en 
inaktiv miljö om man vill bevara 
materialets egenskaper. Beroende på 
materialtyp och legering måste 
syrenivån under svetsningen vara 
mindre än 50 ppm för att uppnå 
korrosionsbeständighet

Oxidationen sker som en följd av den 
starka värmeeffekt som svetsprocessen 
orsakar. Efter svetsning är det viktigt att 
det bakre gasverktyget endast tas bort 
när temperaturen beroende på 

materialtyp, är under 250ºC.

Verktygen har utvecklats med hänsyn till 
ett brett spektrum av tekniska, 
funktionella och ekonomiska krav.
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variabel längd (12-25-50 mm). Med SC 
Profi Single kan du svetsa med en öppen 
rörände, där svetsen bara är 30 mm 
(eller en rördimension) från röränden. 

SC PROFI SINGLE

SC Profi -serien är utvecklad för rör i 
dimensioner från ID 13 till 215 mm. SC 
-profilen säljs som en komplett enhet,
dvs inga lösa delar som kan försvinna.
Verktygsstrålen består av en
gasinlopps- och utloppsskiva, en
anslutningslänk och en anslutningsslang
med en rektusplugg. Det finns tre olika
typer av kopplingar. En fast anslutning
för raka rör, en flexibel anslutning för
böjningar och en fjäderanslutning,
vilket är extremt lämpligt om verktyget
ska dras genom flera på varandra
följande böjar. Som standard levereras
SC Profi 17-45 mm med en fjäder (på
grund av de relativt skarpa böjarna
som uppstår i dessa dimensioner),
medan de andra SC Profis levereras
som standard med en flexibel
anslutning. Tätningsbrickorna är
utformade med trippel läppar vilket

betyder att de inte välter när de dras 
genom böjar. Således kommer det alltid 
att finnas minst en läpp som sluter tätt. 
Skivorna är UV- och värmebeständiga 
upp till 340ºC (max 1 timme). 
Gasfördelaren är integrerad i 
ingångsskivan. Denna konstruktion av 
gasfördelaren säkerställer att inga virvlar 
eller turbulens uppstår bakom svetsen 
och förhindrar därmed risken för att syre 
dras in i den bakre gaskammaren genom 
svetsgapet. Samtidigt garanterar denna 
konstruktion extremt låga sköljtider. De 
extremt låga sköljtiderna resulterar i en 
betydande besparing av gas och tid 
samtidigt som en felfri svetsning utan att 
startfärg uppnås. 

• Kan användas för rör i dimensioner
från 13-215 mm

• Sköljtid endast 1,5 minuter vid ett
gasflöde på 10% av rördiametern

• Gas och tidsbesparing
• Patenterade tre-dubbla

tätningsbrickor som inte välter i
böjningar

• Patenterad gasfördelare
• Särskilt lämplig för orbital

svetsning, endast 8 mm mottryck
• Värmebeständig 340 ° C (max 1

timme)
• UV -beständig
• Lämplig för TIG, MIG / MAG och

plasma
• Verktyget består av en enhet, dvs

inga lösa delar
• Kan dras genom kurvor
• Kan skjutas fram med tryckluft
• Snabb att montera

SC PROFI, COMPLETE
Monterad med 2 skivor (340°C max 1 timme), förbindelse- 
samt anslutningsslang med snabbnippel type 21

 För mindre rördimensioner från ID 13 till 
43 mm kan SC Profi Single med fördel 
användas. Verktyget består av en dubbel 
eller trippel tätningsskiva, som är 
monterad på ett sintrat metallgasfinger i

SC PROFI

Nummer Varebetegnelse ID Flow Skylletid
1700017 SC Profi    17 mm med 80 mm fjäderförbindelse 13-16 mm 3 L/Min 1,5 min

1700021 SC Profi    21 mm med 80 mm  fjäderförbindelse 16-20 mm 3 L/Min 1,5 min

1700024 SC Profi    24 mm med 80 mm fjäderförbindelse 18-23 mm 3 L/Min 1,5 min

1700030 SC Profi    30 mm med 80 mm  fjäderförbindelse 23-29 mm 3 L/Min 1,5 min

1700039 SC Profi    39 mm med 80 mm  fjäderförbindelse 29-38 mm 4 L/Min 1,5 min

1700045 SC Profi    45 mm med 80 mm  fjäderförbindelse 36-43 mm 5 L/Min 1,5 min

1700057 SC Profi    57 mm med 120 mm flex-förbindelse 42-53 mm 6 L/Min 1,5 min

1700060 SC Profi    60 mm med 120 mm flex-förbindelse 45-58 mm 6 L/Min 1,5 min

1700070 SC Profi    70 mm med 120 mm flex-förbindelse 55-67 mm 7 L/Min 1,5 min

1700082 SC Profi    82 mm med 150 mm flex-förbindelse 68-80 mm 8 L/Min 1,5 min

1700095 SC Profi    95 mm med 150 mm flex-förbindelse 79-92 mm 8 L/Min 1,5 min

1700117 SC Profi  117 mm med 150 mm flex-förbindelse 98-114 mm 11 L/Min 1,5 min

1700145 SC Profi  145 mm med 150 mm flex-förbindelse 120-136 mm 13 L/Min 1,5 min

1700176 SC Profi  176 mm med 150 mm flex-förbindelse 150-168 mm 16 L/Min 1,5 min

1700182 SC Profi  182 mm med 150 mm flex-förbindelse 155-170 mm 16 L/Min 1,5 min

1700220 SC Profi  220 mm med 250 mm flex-förbindelse 190-205 mm 22 L/Min 4,0 min

1700231 SC Profi  231 mm med 250 mm flex-förbindelse 195-215 mm 23 L/Min 4,0 min
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SC Profi special ingångsskiva förs i 
samma dimensioner som SC Profi -
skivorna. För större dimensioner eller 
andra längder på förbindelsen, vänligen 
fråga.

SC-PROFI FLÄNSKON

Nummer Varebetegnelse D1 D2 H
901020 Plugg 10-20 mm Type 1 10 mm 20 mm 19 mm  5 mm

901024 Plugg 10-24 mm Type 1 10 mm 24 mm 30 mm  5 mm

901530 Plugg 15-30 mm Type 1 15 mm 30 mm 30 mm  5 mm

901836 Plugg 18-36 mm Type 1 18 mm 36 mm 36 mm  5 mm

903048 Plugg 30-48 mm Type 1 30 mm 48 mm 32 mm  5 mm

901019 Plugg 10-19 mm Type 2* 10 mm 19 mm 19 mm

900925 Plugg   9-25 mm Type 2*   9 mm 25 mm 29 mm

901531 Plugg 15-30 mm Type 2* 15 mm 30 mm 30 mm 

901837 Plugg 18-36 mm Type 2* 18 mm 36 mm 34 mm

903148 Plugg 31-48 mm Type 2* 31 mm 48 mm 33 mm

902234 Plugg 22-34 mm Type 3 22 mm 34 mm 20 mm  5 mm

903248 Plugg 31-48 mm Type 3 31 mm 48 mm 33 mm  5 mm

904865 Plugg 48-65 mm Type 3 48 mm 65 mm 32 mm  5 mm

906581 Plugg 65-81 mm Type 3 65 mm 81 mm 29 mm  5 mm

908010 Plugg 80-100 mm Type 3 80 mm 100 mm 37 mm  5 mm

* Type 2 är samma som Type 1 men utan centrumhålet

• Kompakt enhet utan lösa
delar

• Positionerar rördelarna
• Snabb att montera
• Kort sköljtid

• Ekonomiskt
• Enkel lösning
• Silikon 340 ° C

SC-Profi flänskon är avsedd att 
användas vid svetsning på flänsar, korta 
rör och kopplingar.

Verktyget består av tre delar: en 
aluminiumkon, en anslutningslänk och 
den välkända SC Profi-skivan i 
specialkonstruktion och med integrerad 
sintrad metallgasfördelare. 
Konstruktionen av gasfördelaren 
säkerställer att ett laminärt flöde av 
rotgas erhålls utan att turbulens uppstår 
under sköljningsprocessen. Sköljflödet * 
är 10% av rördimensionen och sköljtiden 
* är vanligtvis mindre än 1,5 minuter.

En ytterligare fördel med detta verktyg 
är att delarna inuti konen hålls ihop med 
en fjäder. Detta gör att rördelarna kan 
hållas och samtidigt placeras. 

PLUGGAR
Pluggarna är gjutna i samma 
värmebeständiga (340 ° C) och hållbara 
silikonmaterial som våra andra 
professionella rotgasverktyg.

Type 1 Type 3
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Paketet innehåller:
SC Profi 24 till 176 mm, fasta och 
flexibla anslutningar, bakre gasslang cpl. 
med kopplingar, 10 m isolerad dragkabel 
med krok, gasflödesmätare och Alu-tejp.
Totalt 23 delar levereras i en Raaco 
verktygslåda.

ROTGAS SET MED KOMPLETT UTRUSTNING FÖR RÖR 
I DIMENSIONER FRÅN 3/4 "TILL 6"

ROTGAS SET MED KOMPLETT UTRUSTNING FÖR 
FLÄNSAR / RÖR I DIMENSIONER FRÅN 3/4 "TILL 6"

Sættet indeholder:
1 stk. plugg 10-24 mm Type 1 
1 stk. plugg 15-30 mm Type 1 
1 stk. plugg 22-34 mm Type 3 
1 stk  plugg 31-48 mm Type 3 
1 stk. plugg 48-65 mm Type 3 
1 stk. plugg 65-81 mm Type 3 
1 stk. gasfinger 10x25 mm 
1 stk. SC anslutningsslang pvc

SORTIMENT AV ROTGASPLUGGAR 1/2” TILL 3” RÖR

Paketet innehåller:
SC Profi specialbrickor från 24 till 176 
mm, SC -flänskonor 16 till 168 mm, 
nipplar och anslutningar, 8 meter bakre 
gasslang cpl. med kopplingar och 
gasflödesmätare.
Totalt 23 delar levereras i en Raaco 
verktygslåda.
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WS ROTGAS CYLINDER

WS & WS Plus  
Rotgascylinder

• Sköljtid 2½ minuter
• Effektiv ventilation
• Snabbt och enkelt att

installera
• Komplett enhet

WS Plus  
Rotgascylinder

• För rör från 8-40 ”
• Värmebeständig 340 ° C
• Kan dras genom böjar

med en kulkonsol

WS rotgascylinder

• För rör från 150-1000 mm
• Värmebeständig 280 ° C
• Kan dras genom böjar

med en dragkula

WS & WS PLUS ROTGASCYLINDER
För rör från 145 mm upp till 1000 mm 
erbjuds WS och WS Plus Rotgascylinder. 
Dessa verktyg är utvecklade med 
dubbla, värmebeständiga tätningar. 
Förpackningarna i WS rotgas-cylindern 
är värmebeständiga upp till 280 ° C 
(max 1 timme) medan WS Plus rotgas -
cylindern är värmebeständig till 340 ° C 
(max 1 timme). Skillnaden mellan de två 
cylindertyperna framgår av bilden. T.ex. 
en 10” WS rotgascylinder 265 mm kan 
ändras till ett 12” rör så att svetsning 
kan utföras i 3 dimensioner med samma 
cylinder. Verktygen har en extremt kort 
sköljtid på bara 2½ minuter för alla 
dimensioner, vilket inga andra 
rotgasverktyg på marknaden kan utföra.

Vid svetsning av tunnväggiga rör med 
några böjar rekommenderas WS bakre 
gascylinder (eventuellt utrustad med 
dragkula), medan WS Plus 
rekommenderas till exempel till havs där 
den lätt kan dras genom flera på 
varandra följande kulkonsoler ( valfritt). 
böjningar.
Som kan ses överlappar de två 
verktygen. Därför måste man alltid ta 
utgångspunkt i den specifika 
svetsuppgiften. Förutom rörets 
innerdiameter är det bl.a. faktorer som 
antal och geometri för böjningar, hur 
långt man ska dra verktyget, om det är 
tjockväggiga rör, om förvärmning 
används etc. vilket är avgörande för 
vilken cylinder man ska välja.
Även gjord för specialmått!

WS & WS Plus Packningar

WS PLUS ROTGAS CYLINDER

Nummer Varebetegnelse ID mm
1000150 WS Rotgascylinder  150 mm  280°C 145-155

1000160 WS Rotgascylinder  160 mm  280°C* 155-165

1000200 WS Rotgascylinder  200 mm  280°C 198-208

1000210 WS Rotgascylinder  210 mm  280°C* 205-215

1000250 WS Rotgascylinder  250 mm  280°C 245-255

1000265 WS Rotgascylinder  265 mm  280°C* 255-267

1000300 WS Rotgascylinder  300 mm  280°C 295-307

1000316 WS Rotgascylinder  316 mm  280°C* 311-321

1000350 WS Rotgascylinder  350 mm  280°C* 340-350

1000400 WS Rotgascylinder  400 mm  280°C* 390-400

1000450 WS Rotgascylinder  450 mm  280°C* 440-450

1000500 WS Rotgascylinder  500 mm  280°C 490-500

1000550 WS Rotgascylinder  550 mm  280°C* 540-550

1000600 WS Rotgascylinder  600 mm  280°C 590-600

1000700 WS Rotgascylinder  700 mm  280°C 690-700

1000750 WS Rotgascylinder  750 mm  280°C* 740-750

1000800 WS Rotgascylinder  800 mm  280°C 790-800

1000900 WS Rotgascylinder  900 mm  280°C 890-900

1001000 WS Rotgascylinder  1000 mm  280°C 990-1000

* Kan byggas om till WS Plus

Nummer Varebetegnelse ID mm
1815008 WS Plus Rotgascylinder    8”  340°C 180-215

1815009 WS Plus Rotgascylinder    9”  340°C 215-240

1820010 WS Plus Rotgascylinder  10”  340°C 240-265

1820011 WS Plus Rotgascylinder  11”  340°C 265-290

1825012 WS Plus Rotgascylinder  12”  340°C 290-315

1825013 WS Plus Rotgascylinder  13”  340°C 315-330

1830014 WS Plus Rotgascylinder  14”  340°C 330-360

1835016 WS Plus Rotgascylinder  16”  340°C 370-400

1840018 WS Plus Rotgascylinder  18”  340°C 420-450

1845020 WS Plus Rotgascylinder  20”  340°C 470-500

1855024 WS Plus Rotgascylinder  24”  340°C 570-600

1855026 WS Plus Rotgascylinder  26”  340°C 625-655

1855028 WS Plus Rotgascylinder  28”  340°C 675-705

1871030 WS Plus Rotgascylinder  30”  340°C 725-755

1875032 WS Plus Rotgascylinder  32”  340°C 770-805

1875034 WS Plus Rotgascylinder  34”  340°C 825-860

1886036 WS Plus Rotgascylinder  36”  340°C 870-905
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Kabelvagn för genomföring 

av slang & vajer 

WS rotgascylindern kan dras genom 
individuella böjningar med hjälp av en 
dragkula. Bilden visar korrekt montering 
av dragkulan. Avståndet mellan 
dragkulan och den bakre gascylindern 
måste vara 1 X rördimensionen. Om du i 
förväg vet att du måste dra verktyget 
genom många böjar, rekommenderas WS 
Plus -cylindern.

WS PLUS ROTGASCYLINDER
WS Plus rotgascylinder kan enkelt dras 
genom flera böjar när en dragvagn är 
monterad. Det är viktigt att bollarna 
justeras korrekt. Bollarna måste vara 3 
mm från rörväggen. Detta gör det bl.a. 
möjligt att dra verktyget över svetsen. 
Vid särskilt problematiska böjningar, 
utöver kulfästet, kan en dragkula 
användas som beskrivs av WS rotgas -
cylindern.

WS PLASMA

SC Profil är konstruerad med 
trippeltätningar vilket innebär att det 
vanligtvis aldrig är problem med att dra 
den genom böjar. Du kan dock med 
fördel välja att montera den med en 
förbindelsefjäder

istället för den flexibla anslutning som 
standarden levereras med. Fördelen 
med fjädern är att den anpassar sig 
efter rörets geometri. I synnerhet kan 
det betonas att när det gäller 
rördimensioner under 2½” finns det

ofta böjar som är relativt skarpa. Här är 
det definitivt en fördel att välja en fjäder.

WS Plasma monterad med fjäder och 
extra kulor kan slingra sig genom ALLA 
böjningar. Det är viktigt att kulorna 
monteras korrekt, se ovan.

SC PROFI 

TILLBEHÖR VID SVETSNING AV RÖRBÖJAR

Dragkula för WS & WS Plus

Nummer Type
1200150 Dragkula 150   (   125)
1200160 Dragkula 160   (   155)
1200200 Dragkula 200   (   200)
1200250 Dragkula 250   (  230)
1200300 Dragkula 300   (  280)
1200400 Dragkula 400   (  360)

Komplett dragvagn för WS Plus

Nummer Type
1201005 8-9” 6 kulor
1201010 10” 6 kulor
1201011 11” 6 kulor
1201012 12-16” 6 kulor
1201015 18-24” 8 kulor
1201020 32-36” 12 kulor

Tilbehör för plasma

Nummer Type
1201600 Konsollvinkel för Plasma 
1201000 Kula SS

Avståndet mellan 

cylinder och dragkula 

måste vara 1 X 

rördiameter

En av de stora fördelarna med vårt 
professionella rotgasprogram är att 
verktyget kan dras genom böjar och till 
och med genom flera på varandra följande 
böjar. Beroende på typ och dimension 
finns det olika lösningar.

WS ROTGASCYLINDER 

Gemensamt för alla verktyg är att det 
kan vara fördelaktigt att använda talk för 
att minska motståndet.
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SYREMÄTARE

• För tappar på rör och behållare
med "studsanslutning"
• Sintrad metallgasfördelare
• Värmebeständig silikon 280 ° C

WS ROTGASPARAPLY

WS DREJESTATIV FOR BEHOLDER

Denna produkt används för 
cisterner av alla dimensioner 
med manlucka. Det förutsätter att 
behållaren är rund ± 30 mm 
och ligger på rullar. Dragskon 
blir därmed till hjälp
av en motvikt som hålls 
fixerad i samma position
mellan 11 och 1,    
när behållaren roteras. 
Benen på stativet kan 
justeras så att

samma verktyg kan användas för flera 
dimensioner. Monteringstiden är ca. 
5-10 minuter. Verktyget kan 
demonteras och tas ut genom luckor

ner till 350 mm. Lämplig
till TIG-svetsning. Till plas-

masvetsning tillverkas 
en särskild vattenkyld 
släpsko. 

Justerbar släpsko till TIG-svetsning

Vattenkyld släpsko till Plasma

• Konkurrenskraftigt pris
• Integrerad pump
• Zirkoniumsensor (5 ppm - 1000 ppm)
• Upp till 4,5 timmars batteritid
• Låg vikt (300 g)
• OLED -skärm med roterande funktion

• Redigera inställningar direkt på enheten
• Integrerad pump
• Zirkoniumsensor (5 ppm - 1000 ppm)
• Färgkodad skärm för enkel läsning
• Upp till 4 timmars batteritid
• Tangentbordet kan användas med

svetshandskar

• Mätningar i både Argon- och Formier-
gas

• Integrerad pump
• Optisk sensor (1 ppm - 1000 ppm)
• Vatten- och fuktavvisande

aluminiumhus
• Upp till 10 timmars batteritid
• OLED -skärm med roterande funktion
• Integrerat LED-lampa
• Kan samla in data

WS FOXY WS OXY I WS STICK
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WS ROTGASPROFILER
Gasfördelaren är konstruerad så att 
ingen turbulens uppstår i den bakre 
gaskammaren. Tätningarna är 
värmebeständiga till 180 ° C (max. 1 
timme). Verktyget kan användas både 
internt och externt, med en eller två 
vakuumytor.

Denna serie rotgasverktyg har 
utvecklats för stora rör, plattor, 
behållare? etc. Verktyget sugs in i 
arbetsstycket med hjälp av ett 
vakuum. Således fungerar denna typ 
av verktyg både som en fastspänning 
och som ett rotgasverktyg. Verktyget 
är byggt med tre kammare, två för 
vakuum och ett för  rotgas

med två svängbara vakuumsugytor. 
Avsedd för långa sömmar i plattor samt i 
rör och behållare i mått från 300 mm 
både inuti och utvändigt. Gasprofilen i 
aluminium bak kan justeras i vinklar från 
90-180 ° genom att byta ändplattor. Kan 
levereras i längder upp till 6 meter. 
Sköljtid 2-3 minuter.

WS Alu-rotgasprofil med två vakuum 
sugytor för svetsning av hörn i fyrkantiga 
behållare. Kan också levereras med en 
vakuumsugyta och en tätningsläpp. Sköljtid 
2-3 minuter.

Flexibel rostfri rotgasprofil monterad 
medvakuum på  800   mm behållare. 
Kan monteras både inne och ute på 
cirkulära och ovala behållare i mått från 
600     mm. Sköljtid 2-3 minuter.

WS FLEXIBEL ROTGASPROFIL

Til ophæftning forsømmes brugen af bag-
gas ofte. Dette værktøj gør det let og 
hurtigt at bruge baggas under ophæft-
ningsprocessen. Det fastgøres hurtigt ved 
hjælp af sugekopper (antal afhængig af 
længden), som holder værktøjet på plads 

WS STOPPVERKTYG
i ca. 2 minutter. Ingen skylletid. Kan også 
fremstilles til 90° hjørner og til langsøm-
me i rør.
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WS PLASMA WS VARIO

Samma konstruktion och mått som 
WS Plasma men utrustad med stora 
anslutningsrör, vilket minimerar 
rotgaskammaren. Lämplig för T-
stycken över 8 ”. 

>En stor nackdel med detta verktyg är 
dess relativt långa sköljtid trots den 
reducerade rotgaskammaren.

WS VARIO

• Värmebeständiga WS Plus-
packningar
• Minskad sköljtid om. till WS Plasma
• Lämplig för T-stycken
• Lämplig för förvärmda rör

Detta verktyg är speciellt utvecklat för 
plasmasvetsning och skärning. 
Plasmaverktygsstrålen består av två 
brickor, ett gasinlopp och -utlopp och en 
distansbricka. Vid svetsning med plasma 
måste adaptern vara gjord av koppar.
Verktyget är också särskilt lämpligt i 
situationer där förvärmning och             
T-stycken över 8 ”används.

Verktyget kan naturligtvis också 
användas för andra svetsmetoder, men 
det rekommenderas inte, eftersom 
sköljtiden är betydligt längre än vid 
användning av de andra 
standardverktygen. Valfri anslutning, typ 
och längd. För böjningar kan verktyget 
levereras med ett extra dragsystem 
bestående av kulor och en fjäder som ett 
mellanstycke.

• Används för Plasma etc.
• Värmebeständiga WS Plus-

packningar
• 340 ° C i högst 1 timme
• Kan dras genom kurvor
• Lämplig för förvärmda rör
• Lämplig för T-stycken > 8 ”

WS PLASMA 

Nummer Type Dim ID (mm) Nummer Type 
1900008 WS Plasma 8” 180-215 1950008 WS Vario 8” 

1900009 WS Plasma 9” 215-240 1950009 WS Vario 9” 

1900010 WS Plasma 10” 240-265 1950010 WS Vario 10” 

1900011 WS Plasma 11” 265-290 1950011 WS Vario 11” 

1900012 WS Plasma 12” 290-315 1950012 WS Vario 12” 

1900013 WS Plasma 13” 315-330 1950013 WS Vario 13” 

1900014 WS Plasma 14” 330-360 1950014 WS Vario 14” 

1900016 WS Plasma 16” 370-400 1950016 WS Vario 16” 

1900018 WS Plasma 18” 420-450 1950018 WS Vario 18” 

1900020 WS Plasma 20” 470-500 1950020 WS Vario 20” 

1900024 WS Plasma 24” 570-600 1950024 WS Vario 24” 

1900026 WS Plasma 26” 625-655 1950026 WS Vario 26” 

1900028 WS Plasma 28” 675-705 1950028 WS Vario 28” 

1900030 WS Plasma 30” 725-755 1950030 WS Vario 30” 

1900032 WS Plasma 32” 770-805 1950032 WS Vario 32” 

1900034 WS Plasma 34” 825-860 1950034 WS Vario 34” 

1900036 WS Plasma 36” 870-905 1950036 WS Vario 36”
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För yttre skydd vid svetsning i 
exempelvis titan erbjuds två typer av 
standard dragskor. Kännetecknande för 
båda typerna är att de är konstruerade 
med en effektiv gasfördelare så att inga 
virvlar eller turbulens uppstår runt 
svetszonen. WS Släpsko SS är tillverkad 
av rostfritt stål med en sintrad 
metallgasfördelare. Fördelen med den 
sintrade metallspannskon är att de flesta 
storlekar kan ta flera dimensioner.

WS Alu är tillverkad av aluminium. 
Fördelen med dragskon i aluminium är 
att packningarna är extremt enkla och 
billiga att byta ut. Standard dragsko finns 
för rör i alla dimensioner såväl som för 
plattor. Dessutom tillverkas dragskor för 
vilken geometri som helst. Vattenkylda 
släpskor finns för plasmasvetsning.

WS SLÄPSKO

– WS Släpsko

– WS Plasma Släpsko

– WS Släpsko till laser

– WS SS –WS Alu – WS Plasma – Släpsko till vinklar

För svetsning av kritiska konstruktioner i 
titan erbjuds WS svetskuvöser. De 
cirkulära inkubatorerna levereras som 
standard i    1000 mm och   1500 mm.
De rektangulära är gjorda efter 
önskemål. Gemensamt för alla typer är 
att de är konstruerade med ett 
gasdistributionssystem som säkerställer 
att gastillförseln sker utan virvlar eller 
turbulens. Till exempel är sköljtiden för 
en WS svetskuvös  1000 mm bara 20 
minuter vid 100 l / min.

WS SVETSKUVÖS
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