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HERZ csoport 30 év szakmai ta-

pasztalatát összeadva 2008 júliu-

sában elérkezettnek látta az idôt,

hogy a legújabb fejlesztésérôl Magyarorszá-

gon is lerántsa a leplet. Egy héten keresztül

több reklám-, teherautó-, és sátorponyva

gyártásában és forgalmazásában érdekelt

cégnél tettünk látogatást, és mutattuk be új

termékcsaládunkat: a TARPON önjáró hegesz-

tô automatákat hálók, bannerek és PE, PP va-

lamint PVC fóliák, ponyvák hegesztéséhez.

Mi is az átlapoló hegesztés lényege? A he-

gesztéshez 3 fô dolog kell: hômérséklet, se-

besség, nyomás. A TARPON önjárón a hômér-

séklet és a sebesség a digitális kijelzôrôl folya-

matosan leolvasható és könnyen állítható. A

készülékbôl kiáramló levegô hômérséklete

maximum 635 °C-ig szabályozható, mennyisé-

ge 50 – 100 % között állítható. A TARPON

léptetômotoros hajtással rendelkezik, mely

elôdjénél csendesebb, gyorsabb, és mivel

szénkefementes, nem igényel szervizt. A ha-

ladási sebesség anyagtípusnak és alkalmazási

helyzetnek megfelelôen 0,6 – 12,0 m/perc kö-

zött állítható. A hegesztéshez szükséges utol-

só paramétert, a nyomást, a gép 12 kg-os ön-

súlya adja, mely egy szilikon bevonatú keré-

ken keresztül tevôdik át a fóliákra. Ez a nyo-

más kiegészítô súlyokkal tovább növelhetô.

A TARPON fejlesztése során a hasonló készülé-

kek már ismert gyengéit is kiküszöböltük. Az új

forrólevegôs automata elônyeit nem is a HERZ

cég, hanem a bemutatók során a felhasználók

állították össze. Mégpedig: csendes mûködés,

jobb hegesztési minôség nagyobb sebesség

mellett, minimális füsttermelés, pontosabb pa-

raméterkijelzés, gyors átépíthetôség és variál-

hatóság, valamint a számos kiegészítô. 

A TARPON készülék 20, 30 vagy 40 mm-es vál-

tozatban kapható, de az átépítô csomagok

révén alig 3 perc alatt átépíthetô bármely ké-

szülék a kívánt hegesztési szélességre. Ennél

jóval gyorsabban átszerelhetô kéder, vagy

szegélyek lehegesztéséhez. Az opcióként

megvásárolható vezetôrúd a földön hegesz-

tôknek nyújt segítséget.

A hegesztôautomata mellett nagy szükség

van még a HERZ csoport Svájcban gyártott ké-

zi forrólevegôs hegesztôgépére, fúvókákra és

lenyomó görgôkre, a gyorsabb, tisztább, ké-

nyelmesebb szabást elôsegítô Jamas vágóra,

kampós vagy egyenes késekre, valamint igény

esetén a BELTON szalaghegesztô automatára,

mely a 45 – 50 mm-es PVC szalagot akár 18

m/perc sebességgel hegeszti.

A készülékekrôl bôvebb információért keres-

se fel a Herz Hungária Kft. honlapját, vagy ér-

deklôdjön személyesen, illetve telefonon. ÉS

NE FELEDJE: SIGN KÁRTYÁVAL -10% KEDVEZ-

MÉNNYEL VÁSÁROLHAT.

A Tarpon ponyvahegesztôt már 24.224 Ft-os

havidíjért finanszíroztathatja! A bôvebb in-

formációért hívja a Lombard Lízing

ZRt-nél Konrát Edinát a 30/636-

9953-as számon.

Varga Attila

Herz Hungária Kft.

www.herz-hungaria.hu
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ponyvahegesztô
Öveket becsatolni, végsebesség 12m/perc


