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Προϊόντα συγκόλλησης

Κατηγορία υλικού Συμπαγή σύρματα ημιαυτόματης
και αυτόματης συγκόλλησης
Εφαρμογή: Δίκτυα σωληνώσεων, δεξαμενές,
λέβητες, γέφυρες, ικριώματα, λαμαρινοκατασκευές,
προκατασκευασμένα μεταλλικά κτίρια, ναυπηγικές
εργασίες και κάθε είδους μεταλλικές κατασκευές.

Κατηγορία υλικού Σύρματα και σκόνες
συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου
Εφαρμογή: Κατάλληλοι συνδυασμοί σύρματος και
σκόνης προδιαγράφονται για υψηλής παραγωγικότητας
συγκολλήσεις και αναγομώσεις σε κατασκευές από
κοινούς, ελαφρά και ισχυρά κραματωμένους χάλυβες.

Κατηγορία υλικού Βέργες συγκόλλησης
Εφαρμογή: Εργασίες και επισκευές αμαξωμάτων
αυτοκινήτων, σωλήνων αερίων, υδραυλικών δικτύων και
λεβήτων από κοινούς χάλυβες.

Κατηγορία υλικού Παραγεμιστά σύρματα
συγκόλλησης.
Εφαρμογή: Με ή χωρίς τη χρήση προστατευτικού
αερίου, τα παραγεμιστά σύρματα αποτελούν για
τις μεταλλικές κατασκευές τον ιδανικό συνδυασμό
παραγωγικότητας και ευελιξίας.

Σύρµατα και σκόνες συγκόλλησης
Για την κάλυψη των αναγκών της ημιαυτόματης και αυτόματης συγκόλλησης με σύρμα,
η Έρλικον παρέχει μια πλούσια γκάμα προϊόντων. Η αυτόματη συγκόλληση αποτελεί
τον πιο νευραλγικό τομέα στις συνδέσεις, καθώς η υψηλή παραγωγικότητα είναι
κρίσιμος κοστολογικός παράγοντας στις σύγχρονες μεταλλικές κατασκευές.
Η Έρλικον διαθέτει συμπαγή και παραγεμιστά σύρματα συγκόλλησης για κοινούς,
κατασκευαστικούς και ανοξείδωτους χάλυβες και κράματα αλουμινίου, βέργες
συγκόλλησης χαλύβων και κραμάτων χαλκού καθώς και σύρματα και σκόνες για
συγκολλήσεις βυθιζόμενου τόξου.
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Κοινοί και ελαφρά κραματωμένοι
χάλυβες, λεπτόκοκκοι χάλυβες
κατασκευών υψηλής αντοχής,
ανοξείδωτοι χάλυβες και κράματα
αλουμινίου και χαλκού

ΣΙΔΕΝΟΡ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διατομή από Φ0,60
mm έως Φ5,00mm

Από τους διεθνείς νηογνώμονες
Lloyds’ Register, Germanische
Lloyd, RW TÜV και Deutsche Bahn
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