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CTR7

Funktioner och Fördelar

Unik och ny svetsgeneration! 
Car-O-Liner fortsätter sin strävan att skapa de allra bästa 
produkterna för reparation av krockskador. CTR7 ™ Mot-
ståndspunktsvetsmaskin använder sig av inverterteknik 
och är framtagen för skadereparationer och speciellt för 
material som höghållfastastål. 

Ett brett utbud av tillbehör och avancerad programvara 
med halvautomatiska kontroll-funktioner garanterar per-
fekt svetsresultat.

Minska cykeltider med ny teknik

Den skarpa och lättlästa, 7 ”färgskärmen gör det enkelt 
att navigera och konfigurera parametrar och därigenom 
minska cykeltiderna och ökar din produktivitet. 

12000 Amp ger kraft för de svåraste svetsprocesser med 
perfekt resultat!

Auto 1 mode

Auto 2 mode

Design är registrerat och skyddat
av internationella upphovsrättslagar

Car-O-Liner   Hulda Mellgrens gata 1   SE-421 32 Västra Frölunda, Sweden
info@car-o-liner.se   www.car-o-liner.com

Resistance Spot Welder

TM

• Kraftful — med svetsströmmar upp till  
12 000 ampere

• Flexibel, Aluminium, Teleskopisk  
Supportarm — med integrerad balansblock 
(tillval) 

• Weldlogger — program for dokumentation 
och registrering av svetsdata via PC och USB 
(tillval)

• Anvandarvänlig kontrollpanel— lätt- 
navigerad, 7” färgskärm

• Innovativ design med låg tyngdpunkt för ökad 
säkerhet och enkel hantering

• Stor 20l Tank — ger effektiv vattenkylning



www.car-o-liner.com 

CAR-O-LINER är känt för sitt  
ledarskap på marknaden 
genom att kontinuerligt 
leverera högkvalitativa 
produkter och exceptionell  
kundservice.

C-tång, 40 mm
luftkyld, Artikelnr. 41944

C-tång, 350 mm  
vattenkyld, Artikelnr. 45609

C-Yoke, 500 mm, 
vattenkyld, Artikelnr. 46173

Med CTR7 ingår:
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Accessoarer, electrod kit, 
och 13mm caps. Artikelnr. 43021

Komplett Sats Spotter/Bulfixare

Supportarm med integrerad 
balansblock.

C-tång, 80 mm, 
vattenkyld. Artikelnr. 46172

Distributör

WeldLogger
• PC och maksin programvara för dokumentation och registrering av svetsdata

• Sparar svets current, tid, datum, program och resultat

• Skapar arbetsorder

• Sparar svetsdata med utskrivningsmöjligheter via USB

Tillbehör:

Tekniska data
CTR7 Motståndspunktsvetsmaskin

Max. voltage 3 x 400V 50 Hz

Maxspänning 75kVA

Säkring (Trög) 16-32 A

Skyddsklass IP21

Isolationsklass  F

Tryckluft 5-10 bar (72-145 PSI)

Motor för transformatortång (10 KHZ)

Utström  0-200 A

Utspänning     560V

Kylning

Kyleffekt 1000W

Tankvolym 20 l

Flöde 2 l/min

Konfiguration

Mått (HxBxD) ca.
(utan supportarm)

1130 x 650 x 930 mm

Vikt ca 
(utan supportarm)

92 kg

Tekniska data transformator C- Gun
Anslutningsdata

Primär spänning / Frekvens 560V/10 kHz

Primär effekt
(100% duty cycle):

20kVA

Skyddsklass  IP21

Insolationsklass  F

Kylning Vatten

Svetskrets

Svetsström  10,000 A
(Current Controlled)

Max. utström ampere 12 000 A

Obelastad spänning 12.5 VDC

Mekaniska data

Electrodtryck 0 - 500 daN 
(0 - 1124 lbf)

Vikt, med 80mm tång, ca: 11 kg

Kabel längd 6 m 

Discover us on 
car-o-liner.com

Follow us on  
Facebook

Watch us on
YouTube

• Telescopiskt 
horisontellt och 
vertikalt

• Justerbar arm- 
höjd, från golvet, 
1.9 - 2.4m 

• Justerbar arm- 
längd  från 
1.2m - 1.55m

Artikelnr. 41888 
Består av: multifunktion punktsvetspistol 
med draghammare, kabel med kontakt 
och jordkabel, 2500 mm, tillbehörsbox och 
leveransplatta.

(Tillval, mjukvara Artikelnr. 34565)


