
Stumpsliber

• Præcis stumpslibning af 

   wolframelektroder 

•   Fjerner risikoen for afsmeltning 

af spids ned i smeltebadet og 

deraf forurenet svejsning  

•  Ideel til AC-svejsning, da risiko 

for dannelse af en stor kugle på 

spidsen reduceres

Præcis stumpslibning af slebne wolframelektroder
Separat modul designet til Ultima-TIG, Ultima-TIG-S og Ultima-TIG-Cut
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Stumpsliber enkeltmodul til 
Ultima-TIG-S.

Stumpsliber enkeltmodul 
til Ultima-TIG og Ultima-
TIG-Cut.

Stumpsliber dobbeltmodul 
til Ultima-TIG og Ultima-
TIG-Cut.

Stumpsliber dobbeltmodul til 
Ultima-TIG-S.

Nyt stumpslibemodul
Vores nye stumpsliber er et 
særskilt modul, som er designet og 
konstrueret til at stumpslibe slebne 
wolframelektroder til TIG-svejsning. 
Det nye stumpslibemodul kan monteres 
på vores kendte Ultima-TIG og Ultima-
TIG-Cut slibere. Derudover tilbyder vi en 
specialversion til Ultima-TIG-S.

Bedre svejseresultater
Der er primært to grunde til at stumpslibe 
spidsen på den nyslebne elektrode.

1. Ved svejsning med høj strømstyrke 
reduceres risikoen for at spidsen 
smelter af, falder ned i smeltebadet 
og forurener svejsningen.  

2. Ved svejsning med vekselstrøm (AC) 
reduceres risikoen for dannelse af 
en stor kugle på elektrodespidsen, 
hvilket kan medføre en ustabil 
lysbue. 

Enkel betjening
1. Slib en elektrodespids på Ultima-TIG 

sliberen.
2. Løsn elektroden fra elektrode-

holderen og spænd den fast i 
udstiksjusteringen ved stump-
sliberen.

3. Før elektrodeholderen ind i 
stumpsliberen.

4. Start sliberen og tryk elektrode-
holderen ind for at slibe elektrode-
spidsen stump

5. Sluk sliberen og fjern elektroden fra 
elektrodeholderen.

Størrelsen på den stumpslebne spids kan 
let tilpasses den ønskede diameter.

Der kan rekvireres et specielt 
dobbeltmodul med to positioner ved 
behov for to forskellige elektrodespidser.

Stumpsliberen kan også benyttes med 
AutoGrind Digital påmonteret Ultima-
TIG’en.
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Fordele ved det nye stumpslibemodul

• Præcis stumpslibning af wolframelektroder

• Flere positioner på slibeskiven

•  Ingen forurenet svejsning på grund af afsmeltet spids 

•  Ideel til AC-svejsning, da risikoen for dannelse af en stor kugle på spidsen reduceres

Præcis stumpslibning af slebne wolframelektroder

 

Stumpslibemodulet indeholder:
• Stumpsliber

• Slibeskive til stumpslibning

•  Skruer til montering på sliber

Slibermodel  Stumpsliber Varenr.

Ultima-TIG Enkel 75523010

Ultima-TIG-Cut Enkel 75523010

Ultima-TIG-S Enkel  75523011

Ultima-TIG Dobbelt 75523012

Ultima-TIG-Cut Dobbelt 75523012

Ultima-TIG-S Dobbelt 75523013

 

Bemærk!
 
Ved montering på ældre versioner af Ultima-
TIG/-S/-Cut (med serienummer 2036 eller 
lavere) er der behov for to ekstra huller på 
forsiden af slibemodulet. 

Der kan hertil enten bestilles et værktøjssæt 
med bor og gevindtap eller en ny slibekonsol 
med følgende varenumre:

 Varenr.

Værktøjssæt med bor og 

gevindtap          75523030

Slibekonsol 44520000

Komplet slibekonsol 75523020


