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Perfektní pozice 

Pro optim
ální pracovní prostředí a m

axim
ální produktivitu 
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L svařovací polohovadla jsou ekonom
ická zařízení, 

která zajišťují zvýšení jak kvality, tak i produktivity. 
H

lavní  ram
eno je specificky konstruováno 

do tvaru “L”, což um
ožňuje kdykoli dosáhnout 

jakéhokoliv m
ísta pracovní plochy 

s m
axim

ální snadností a kom
fortem

.  
 Snadné program

ování 
P

osuňte opracovávaný dílec do další 
požadované polohy, zm

áčkněte 
“program

“ tlačítko na ovládačích a nová 
pozice se uloží do pam

ěti. O
pakujte tento 

postup od první do poslední pozice. 
 Snadné ovládání 
K

aždým
 zm

áčknutím
 nožního pedálu 

se obráběný dílec posune do další uložené pozice.  
 B

ezpečnost 
D

vojitý ochranný integrovaný bezpečnostní systém
 

našich svařovacích polohovadel zajistí, že při výpadku napájení 
nebo přepětí v síti nenastane žádný neočekávaný pohyb.    
 

!
Zvýší produktivitu o 50%

 a více 
-

R
ychlé nastavení 

-
S

nadné program
ování 

-
M

axim
alizování ergonom

ického pozicování 
!

 Zvýší efektivnost v m
noha využitích jako například 

    sváření, broušení, m
ontáže, kontroly atd. 

!
 N

abízím
e v 5 standardních provedeních 

    o nosnosti 150, 300, 750, 1500 nebo 3000 kg 
!

 M
odel s 3 osam

i, 1 zvedací a 2 rotační osy 
!

 M
odel s 2 osam

i, kde není vyžadováno hlavní ram
eno 

!
 N

eom
ezená rotace (osa Y

, Z) 
!

 M
ožnost prodloužení standardní délky ram

ene 
!

 R
ozsáhlý výběr volitelného příslušenství 

!
 P

rogram
ovatelné a m

anuální použití 
 

nosnost 150 kg 
nosnost 300 kg 

nosnost 750 kg 
nosnost 1500 kg 

nosnost 3000 kg 

Integrální ovládací jednotka 
pro typ stroje 150 

O
vládač 

program
ování 

P
rogram

ovací ovládač 
s kapacitou 1000 kroků 

D
odávám

e také 
m

odel v dvouosém
 

provedení 
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Technická data ERGO CONTROL

Obchodní společnost INTECH, s. r. o., se sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 352, PSČ 561 16, 
IČ: 601 09 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5365. 
 
www.intech.cz   |  e-mail: info@intech.cz  |  T: +420 465 521235  |  F: +420 465 525223

typová  řada 150 300 750 1500 3000 6000

Max zatížení 150 kg 300kg 750kg 1500kg 3000kg 6000kg

A.    Délka ramene 500 mm 650 mm 1000 mm 1400 mm 1400 mm 2200 mm

B.    Šířka podstavce 600 mm 712 mm 855 mm 960 mm 1660 mm 1512 mm

C.    Hloubka podstavce 500 mm 860 mm 1005 mm 1200 mm 1380 mm 1700 mm

D.    Šířka stojanu 458 mm 560 mm 700 mm 770 mm 907 mm 1294 mm

E.    Hloubka stojanu 660 mm 570 mm 720 mm 840 mm 1090 mm 1058 mm

F.    Celková hloubka 1450 mm 1950 mm 2580 mm 3320 mm 3420 mm 4715 mm

H.    Výška stojanu 1950 mm 1880 mm 2410 mm 2410 mm 2605 mm 3191 mm

R.   Zadní skříň 440 mm 560 mm 700 mm 795 mm 795 mm 1240 mm

X- vertikální 435-1215 mm 540-1320 mm 720-1740 mm 675-1695 mm 835-1855 mm 940 – 2105 mm

Y- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená

Z- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená

Max zdvihací rychlost 4,8 m/min 7,5 m/min 3,5 m/min 7 m/min 3,5 m/min 1,7 m/min

Max rotační rychlost –Y 5 rpm 6,5 rpm 3,5 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 1,6 rpm

Max rotační rychlost –Z 5 rpm 6,5 rpm 4,8 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm

Motor příkon kW/A 0,7/10 2,25/16 4,5/25 7,4/25 8,2/25 10,7/25

Napájecí napětí V 230 400 400 400 400 400
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Technická data 

 
 

150 300 750 1500 3000 6000

Max zatížení 150 kg 300kg 750kg 1500kg 3000kg 6000kg
A.    Délka ramene 500 mm 650 mm 1000 mm 1400 mm 1400 mm 2200 mm
B.    Šířka podstavce 600 mm 712 mm 855 mm 960 mm 1660 mm 1512 mm
C.    Hloubka podstavce 500 mm 860 mm 1005 mm 1200 mm 1380 mm 1700 mm
D.    Šířka stojanu 458 mm 560 mm 700 mm 770 mm 907 mm 1294 mm
E.    Hloubka stojanu 660 mm 570 mm 720 mm 840 mm 1090 mm 1058 mm
F.    Celková hloubka 1450 mm 1950 mm 2580 mm 3320 mm 3420 mm 4715 mm
H.    Výška stojanu 1950 mm 1880 mm 2410 mm 2410 mm 2605 mm 3191 mm
R.   Zadní skříň 440 mm 560 mm 700 mm 795 mm 795 mm 1240 mm
X- vertikální 435-1215 mm 540-1320 mm 720-1740 mm 675-1695 mm 835-1855 mm 940 – 2105 mm
Y- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená
Z- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená
Max zdvihací rychlost 4,8 m/min 7,5 m/min 3,5 m/min 7 m/min 3,5 m/min 1,7 m/min
Max rotační rychlost –Y 5 rpm 6,5 rpm 3,5 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 1,6 rpm
Max rotační rychlost –Z 5 rpm 6,5 rpm 4,8 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm
Motor příkon kW/A 0,7/10 2,25/16 4,5/25 7,4/25 8,2/25 10,7/25
 
Upínací deska 

150 300 750 1500 3000 6000
S 330 mm 360 mm 500 mm 520 mm 520 mm 800 mm
C-C 294 mm 320 mm 440 mm 440 mm 440 mm 720 mm
Ø 18 mm 18 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm
R 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"                     

  
 
 

 
Objem – pracovní dílec (standardní délka ramene                                     

150 300 750 1500 3000 6000
D 1000 mm         1300 mm1300 mm 2000 mm 2800 mm 2800 mm 4400 mm
h 1140 mm 1290 mm 1690 mm 1260 mm 1260 mm 1180 mm
H 1350 mm 1465 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2400 mm              
           



!

Upínací deska

 

Objem - pracovní prostor (standardní délka ramene)

Příslušenství

Externí regulace rychlosti rotace os

Obchodní společnost INTECH, s. r. o., se sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 352, PSČ 561 16, 
IČ: 601 09 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5365. 
 
www.intech.cz   |  e-mail: info@intech.cz  |  T: +420 465 521235  |  F: +420 465 525223
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Technická data 

 
 

150 300 750 1500 3000 6000

Max zatížení 150 kg 300kg 750kg 1500kg 3000kg 6000kg
A.    Délka ramene 500 mm 650 mm 1000 mm 1400 mm 1400 mm 2200 mm
B.    Šířka podstavce 600 mm 712 mm 855 mm 960 mm 1660 mm 1512 mm
C.    Hloubka podstavce 500 mm 860 mm 1005 mm 1200 mm 1380 mm 1700 mm
D.    Šířka stojanu 458 mm 560 mm 700 mm 770 mm 907 mm 1294 mm
E.    Hloubka stojanu 660 mm 570 mm 720 mm 840 mm 1090 mm 1058 mm
F.    Celková hloubka 1450 mm 1950 mm 2580 mm 3320 mm 3420 mm 4715 mm
H.    Výška stojanu 1950 mm 1880 mm 2410 mm 2410 mm 2605 mm 3191 mm
R.   Zadní skříň 440 mm 560 mm 700 mm 795 mm 795 mm 1240 mm
X- vertikální 435-1215 mm 540-1320 mm 720-1740 mm 675-1695 mm 835-1855 mm 940 – 2105 mm
Y- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená
Z- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená
Max zdvihací rychlost 4,8 m/min 7,5 m/min 3,5 m/min 7 m/min 3,5 m/min 1,7 m/min
Max rotační rychlost –Y 5 rpm 6,5 rpm 3,5 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 1,6 rpm
Max rotační rychlost –Z 5 rpm 6,5 rpm 4,8 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm
Motor příkon kW/A 0,7/10 2,25/16 4,5/25 7,4/25 8,2/25 10,7/25
 
Upínací deska 

150 300 750 1500 3000 6000
S 330 mm 360 mm 500 mm 520 mm 520 mm 800 mm
C-C 294 mm 320 mm 440 mm 440 mm 440 mm 720 mm
Ø 18 mm 18 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm
R 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"                     

  
 
 

 
Objem – pracovní dílec (standardní délka ramene                                     

150 300 750 1500 3000 6000
D 1000 mm         1300 mm1300 mm 2000 mm 2800 mm 2800 mm 4400 mm
h 1140 mm 1290 mm 1690 mm 1260 mm 1260 mm 1180 mm
H 1350 mm 1465 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2400 mm              
           

150 300 750 1500 3000 6000
S 330	mm 360	mm 500	mm 520	mm 520	mm	 800	mm
C-C 294	mm 320	mm 440	mm 440	mm 440	mm 720	mm
Ø 18	mm 18	mm 25	mm 25	mm 25	mm 30	mm
R 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
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Technická data 

 
 

150 300 750 1500 3000 6000

Max zatížení 150 kg 300kg 750kg 1500kg 3000kg 6000kg
A.    Délka ramene 500 mm 650 mm 1000 mm 1400 mm 1400 mm 2200 mm
B.    Šířka podstavce 600 mm 712 mm 855 mm 960 mm 1660 mm 1512 mm
C.    Hloubka podstavce 500 mm 860 mm 1005 mm 1200 mm 1380 mm 1700 mm
D.    Šířka stojanu 458 mm 560 mm 700 mm 770 mm 907 mm 1294 mm
E.    Hloubka stojanu 660 mm 570 mm 720 mm 840 mm 1090 mm 1058 mm
F.    Celková hloubka 1450 mm 1950 mm 2580 mm 3320 mm 3420 mm 4715 mm
H.    Výška stojanu 1950 mm 1880 mm 2410 mm 2410 mm 2605 mm 3191 mm
R.   Zadní skříň 440 mm 560 mm 700 mm 795 mm 795 mm 1240 mm
X- vertikální 435-1215 mm 540-1320 mm 720-1740 mm 675-1695 mm 835-1855 mm 940 – 2105 mm
Y- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená
Z- rotace neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená
Max zdvihací rychlost 4,8 m/min 7,5 m/min 3,5 m/min 7 m/min 3,5 m/min 1,7 m/min
Max rotační rychlost –Y 5 rpm 6,5 rpm 3,5 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 1,6 rpm
Max rotační rychlost –Z 5 rpm 6,5 rpm 4,8 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm 2,7 rpm
Motor příkon kW/A 0,7/10 2,25/16 4,5/25 7,4/25 8,2/25 10,7/25
 
Upínací deska 

150 300 750 1500 3000 6000
S 330 mm 360 mm 500 mm 520 mm 520 mm 800 mm
C-C 294 mm 320 mm 440 mm 440 mm 440 mm 720 mm
Ø 18 mm 18 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm
R 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"                     

  
 
 

 
Objem – pracovní dílec (standardní délka ramene                                     

150 300 750 1500 3000 6000
D 1000 mm         1300 mm1300 mm 2000 mm 2800 mm 2800 mm 4400 mm
h 1140 mm 1290 mm 1690 mm 1260 mm 1260 mm 1180 mm
H 1350 mm 1465 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2400 mm              
           

150 300 750 1500 3000 6000
D 1000 mm         1300 mm1300 mm 2000 mm 2800 mm 2800	mm 4400	mm
h 1140	mm 1290	mm 1690	mm 1260	mm 1260	mm 1180	mm
H 1350	mm 1465	mm 2000	mm 2000	mm 2000	mm 2400	mm

Nastavitelná rychlost rotace os (Y nebo Z). 
Také umožňuje změnu rotace v již naprogramovaných pozicích. 
Připojená ze strany stroje. 
Řízení rychlosti lze aktivovat v programovatelném i manuálním 
ovládání. Regulace rychlosti je ideální zejména, pokud je rotační 
osa použita pro svařování kruhových konstrukcí. 
Nožní pedál nebo ruční ovládač může být použit namísto 
mikrospínače. 
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Příslušenství 
 
 
Externí regulace rychlosti rotace os 
 

Nastavitelná rychlost rotace os (Y nebo Z). 
Také umožňuje změnu rotace v již naprogramovaných pozicích. 
Připojená ze strany stroje. 
Řízení rychlosti lze aktivovat v programovatelném i manuálním ovládání. 
Regulace rychlosti je ideální zejména, pokud je rotační osa použita pro svařování 
kruhových konstrukcí. 

                     Nožní pedál nebo ruční ovládač může být použit namísto mikrospínače. 
 
 
 
Mikrospínače (2 ks) s 5 m kabelem (náhradou za nožní pedál) 
 
V určitých situacích může být výhodné mít ovládací tlačítko nadosah. 
Mikrospínače je možné namontovat na ovládání svařovacího hořáku.  
Nastavte nízkou rychlost pomocí regulace rychlosti a držte mikrospínač 
zatímco svařujete.  
Tímto se zrychlí proces svařování a také dosáhnete lepší kvality sváru. 
 
 
 
Selektor programů, 0-9 nebo 0-99 
 

Použitím ovládacího panelu naleznete uložené programy vyhledáváním v číslech bloku. Program začíná 
na určitém čísle bloku, což je dobré řešení pouze s malým množstvím programů. 
Jestliže je programů uloženo více, může být složité najít správný program. Selektor programů vám 
usnadní najít rychleji požadovaný program použitím spínačů. 
Otočte spínači a spusťte program. 

 
 
 
Přívod vzduchu 
 
Upínací přípravky jsou někdy ovládány pneumaticky . 
Použitím otočného spojení ve skříni a ramenu je vzduch přístupný do upínací desky. 
Stačí pouze zapojit vzduch na boční stranu stroje. 
Max tlak vzduchu 10 bar. 
 
 
 
 
ErgoCom   
 

Tento program vám umožňuje uložit programy do počítače. 
Připojte počítač kabelem RS232 a spusťte program. 
Program pracuje dvěma způsoby, načtení a uložení. 
Hlavním důvodem uložení programů je zálohování v případě, že selže systém nebo někdo 
náhodou změní program.  
Toto je velmi výhodné, jestliže je použito hodně programů. 
Jako operační systém je třeba Windows 95/NT.     



!

Mikrospínače (2ks) s 5m kabelem (náhrada za nožní pedál) 

Selektor programů, 0-9 nebo 0-99 

Přívod vzduchu

ErgoCom

Obchodní společnost INTECH, s. r. o., se sídlem Libchavy, Dolní Libchavy 352, PSČ 561 16, 
IČ: 601 09 912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5365. 
 
www.intech.cz   |  e-mail: info@intech.cz  |  T: +420 465 521235  |  F: +420 465 525223

V určitých situacích může být výhodné mít ovládací tlačítko 
nadosah. Mikrospínače je možné namontovat na ovládání 
svařovacího hořáku. Nastavte nízkou rychlost pomocí regulace 
rychlosti a držte mikrospínač zatímco svařujete. 

Tímto se zrychlí proces svařování a také dosáhnete lepší kvality 
sváru. 
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Příslušenství 
 
 
Externí regulace rychlosti rotace os 
 

Nastavitelná rychlost rotace os (Y nebo Z). 
Také umožňuje změnu rotace v již naprogramovaných pozicích. 
Připojená ze strany stroje. 
Řízení rychlosti lze aktivovat v programovatelném i manuálním ovládání. 
Regulace rychlosti je ideální zejména, pokud je rotační osa použita pro svařování 
kruhových konstrukcí. 

                     Nožní pedál nebo ruční ovládač může být použit namísto mikrospínače. 
 
 
 
Mikrospínače (2 ks) s 5 m kabelem (náhradou za nožní pedál) 
 
V určitých situacích může být výhodné mít ovládací tlačítko nadosah. 
Mikrospínače je možné namontovat na ovládání svařovacího hořáku.  
Nastavte nízkou rychlost pomocí regulace rychlosti a držte mikrospínač 
zatímco svařujete.  
Tímto se zrychlí proces svařování a také dosáhnete lepší kvality sváru. 
 
 
 
Selektor programů, 0-9 nebo 0-99 
 

Použitím ovládacího panelu naleznete uložené programy vyhledáváním v číslech bloku. Program začíná 
na určitém čísle bloku, což je dobré řešení pouze s malým množstvím programů. 
Jestliže je programů uloženo více, může být složité najít správný program. Selektor programů vám 
usnadní najít rychleji požadovaný program použitím spínačů. 
Otočte spínači a spusťte program. 

 
 
 
Přívod vzduchu 
 
Upínací přípravky jsou někdy ovládány pneumaticky . 
Použitím otočného spojení ve skříni a ramenu je vzduch přístupný do upínací desky. 
Stačí pouze zapojit vzduch na boční stranu stroje. 
Max tlak vzduchu 10 bar. 
 
 
 
 
ErgoCom   
 

Tento program vám umožňuje uložit programy do počítače. 
Připojte počítač kabelem RS232 a spusťte program. 
Program pracuje dvěma způsoby, načtení a uložení. 
Hlavním důvodem uložení programů je zálohování v případě, že selže systém nebo někdo 
náhodou změní program.  
Toto je velmi výhodné, jestliže je použito hodně programů. 
Jako operační systém je třeba Windows 95/NT.     

Použitím ovládacího panelu naleznete uložené programy 
vyhledáváním v číslech bloku. Program začíná na určitém čísle 
bloku, což je dobré řešení pouze s malým množstvím programů. 
Jestliže je programů uloženo více, může být složité najít správný 
program. Selektor programů vám usnadní najít rychleji 
požadovaný program použitím spínačů. 

Otočte spínači a spusťte program. 
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Příslušenství 
 
 
Externí regulace rychlosti rotace os 
 

Nastavitelná rychlost rotace os (Y nebo Z). 
Také umožňuje změnu rotace v již naprogramovaných pozicích. 
Připojená ze strany stroje. 
Řízení rychlosti lze aktivovat v programovatelném i manuálním ovládání. 
Regulace rychlosti je ideální zejména, pokud je rotační osa použita pro svařování 
kruhových konstrukcí. 

                     Nožní pedál nebo ruční ovládač může být použit namísto mikrospínače. 
 
 
 
Mikrospínače (2 ks) s 5 m kabelem (náhradou za nožní pedál) 
 
V určitých situacích může být výhodné mít ovládací tlačítko nadosah. 
Mikrospínače je možné namontovat na ovládání svařovacího hořáku.  
Nastavte nízkou rychlost pomocí regulace rychlosti a držte mikrospínač 
zatímco svařujete.  
Tímto se zrychlí proces svařování a také dosáhnete lepší kvality sváru. 
 
 
 
Selektor programů, 0-9 nebo 0-99 
 

Použitím ovládacího panelu naleznete uložené programy vyhledáváním v číslech bloku. Program začíná 
na určitém čísle bloku, což je dobré řešení pouze s malým množstvím programů. 
Jestliže je programů uloženo více, může být složité najít správný program. Selektor programů vám 
usnadní najít rychleji požadovaný program použitím spínačů. 
Otočte spínači a spusťte program. 

 
 
 
Přívod vzduchu 
 
Upínací přípravky jsou někdy ovládány pneumaticky . 
Použitím otočného spojení ve skříni a ramenu je vzduch přístupný do upínací desky. 
Stačí pouze zapojit vzduch na boční stranu stroje. 
Max tlak vzduchu 10 bar. 
 
 
 
 
ErgoCom   
 

Tento program vám umožňuje uložit programy do počítače. 
Připojte počítač kabelem RS232 a spusťte program. 
Program pracuje dvěma způsoby, načtení a uložení. 
Hlavním důvodem uložení programů je zálohování v případě, že selže systém nebo někdo 
náhodou změní program.  
Toto je velmi výhodné, jestliže je použito hodně programů. 
Jako operační systém je třeba Windows 95/NT.     

Upínací přípravky jsou někdy ovládány pneumaticky . 
Použitím otočného spojení ve skříni a ramenu je vzduch 
přístupný do upínací desky. Stačí pouze zapojit vzduch na 
boční stranu stroje. 
Max tlak vzduchu 10 bar. 
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Příslušenství 
 
 
Externí regulace rychlosti rotace os 
 

Nastavitelná rychlost rotace os (Y nebo Z). 
Také umožňuje změnu rotace v již naprogramovaných pozicích. 
Připojená ze strany stroje. 
Řízení rychlosti lze aktivovat v programovatelném i manuálním ovládání. 
Regulace rychlosti je ideální zejména, pokud je rotační osa použita pro svařování 
kruhových konstrukcí. 

                     Nožní pedál nebo ruční ovládač může být použit namísto mikrospínače. 
 
 
 
Mikrospínače (2 ks) s 5 m kabelem (náhradou za nožní pedál) 
 
V určitých situacích může být výhodné mít ovládací tlačítko nadosah. 
Mikrospínače je možné namontovat na ovládání svařovacího hořáku.  
Nastavte nízkou rychlost pomocí regulace rychlosti a držte mikrospínač 
zatímco svařujete.  
Tímto se zrychlí proces svařování a také dosáhnete lepší kvality sváru. 
 
 
 
Selektor programů, 0-9 nebo 0-99 
 

Použitím ovládacího panelu naleznete uložené programy vyhledáváním v číslech bloku. Program začíná 
na určitém čísle bloku, což je dobré řešení pouze s malým množstvím programů. 
Jestliže je programů uloženo více, může být složité najít správný program. Selektor programů vám 
usnadní najít rychleji požadovaný program použitím spínačů. 
Otočte spínači a spusťte program. 

 
 
 
Přívod vzduchu 
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