Red-D-Arc beschikt over een breed
assortiment aan lasgereedschap en
manipulatie apparatuur voor de
productie van windmolens.
De juiste apparatuur altijd en
overal beschikbaar

+31 (0)800 7333272

www.reddarc.nl

Wilt u smart en efficient produceren en aan hoge kwaliteitsnormen voldoen zonder
hoog startkapitaal? Red-D-Arc is de perfecte partner on deze doelen te bereiken. Door
onze globale netwerk hebt u toegang tot onze grote floot bestaande uit rollenbanken,
laskolommen en lasbomen, lasdraaitafels, lasmachines en andere lasapparatuur. De
opties met betrekking tot de beschikbaarheid zijn uniek in de industrie. Al naar behoefte
kunt u het equipment huren, kopen of leasen.

Growing line systemen
Capaciteit tot 1.000 ton
Een growing line systeem bestaat uit
meerdere rollenbanken op welke
twee of meer pijpstukken met elkaar
worden verbonden. Omdat elke
as met een aandrijving is voorzien
kunnen de pijpstukken met een
grote nauwkeurigheid links, rechts,
naar boven en beneden en diagonaal
verplaats worden om die twee pijpstukken
uit te lijnen. Growing line systemen verhogen
de productiviteit en verlagen de kosten.
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Scan om video
Growing Line te
bekijken

www.youtube.com/RedDArcWelderentals
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Conventionele rollenbanken
Capaciteit per set: 1 tot 1.000 ton
Conventionele rollenbanken bestaan uit een aandrijfunit en een meeloper. De
rollenbanken worden met behulp van een bedieningspaneel
en een handafstandbediening bestuurd. De gebruiker kan
het werkstuk links en rechts laten roteren. Verder
kan de draaisnelheid traploos worden ingesteld
zodat het werkstuk makkelijk in de gewenste
positie gebracht kan worden. De rollenbaken
zijn speciaal ontwikkeld om de lasser tijdens zijn
werk te ondersteunen en het lasproces efficiënter te maken.
Red-D-Arc biedt rollenbaken van 1 tot 1.000 ton. Standard modellen
hebben, afhankelijk van de last, enkele, dubbele of zelfs drievoudige wielen uit
rubber, polyurethaan of staal.

Zelf uitrichtende Rollenbanken (Zelf Aligning Rotators)
Onze zelf uitrichtende rollenbanken zijn de perfecte oplossing voor
roterende werkstukken met verschillende diameters. Het design zorgt
ervoor dat de wielen afhankelijk van de diameter van het werkstuk
naar binnen en buiten kunnen tillen zonder dat de instellingen
handmatig veranderd moeten worden. Vergeleken met conventionele rollenbanken zijn de diameters van de werkstuk beperkt
maar het kan veel hoger geplaats worden. Zelf uitrichtende
Rollenbaken worden voornamelijk voor tanks met een dunne
wanddikte gebruikt.
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Anti-drift systemen voor
conventionele rollenbanken
Anti-drift systemen zijn ontwikkeld om de verschuiving van de lasnaad
zo klein mogelijk te houden wanneer het werkstuk roteert. Met dit
systeem wordt de tolerantiegrens van + / - 1 mm tijdens her roteren
niet overschreden. Het is dus mogelijk om perfecte lasnaden te maken ondanks grote onbalans tijdens het lasproces.

Scan om video
Anti Drift te bekijken
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Laskolommen en Lasbomen
Van 2x2 tot 8x8 meter
Laskolommen en lasbomen worden gebruikt voor het halfautomatisch lassen
van grote werkstukken in combinatie met rollenbanken of lasdraaitafels.
Afhankelijk van het type van het werk kunnen laskolommen en lasbomen
voor verschillende lasprocessen ingezet worden. Het meest simpele
model bestaat uit een verticale laskolom en een hoogte verstelbare arm.
Aan het einde van de arm kan een toorts of andere lasapparatuur
gemonteerd worden.

www.reddarc.nl

Lasdraaitafels
Capaciteit: 250 kg tot 135 ton
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Een kantelbare lasdraaitafel biedt de lasser de mogelijkheid om het werkstuk
360° te laten roteren. Door een extra (gescheiden) aandrijving kan het werkblad
zowel roteren als kantelen en wordt het werkstuk zowel horizontaal als verticaal
in een betere laspositie gebracht. Standaard wordt een handafstandbediening
meegeleverd met alle functies evenals een voetschakelaar aan/uit. Als optie
kunnen diverse soorten klemmen meegeleverd worden. De kantelbare lasdraaitafels zijn leverbaar met een capaciteit van 250kg tot 135.000 kg draai en kantel
gewicht. Met gebruik van deze lasdraaitafels kan op een simpele manier, snel en
ergonomisch gewerkt worden, waarbij men zoveel mogelijk onder hand kan lassen,
hetgeen de laskwaliteit en werksnelheid ten goede komt.

Inductieverwarmingssytemen
Met het Miller ProHeat™ 35 inductieverwarmingssysteem
kunnen verbindingsstukken zonder grote moeite snel en gelijkmatig voorverwarmd worden. Tegenover andere systemen
produceert Miller ProHeat™ 35 warmte elektromagnetisch.

Lasmachines
Ongeacht van de omvang van uw project
krijgt u bij Red-D-Arc lasapparatuur van
voornaamste fabrikanten voor elke lasproces. Onze apparatuur kunt u huren, kopen
of leasen.
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