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CTR7TM 

Vankka, joustava ja 
innovatiivinen 
pistehitsauskone 

 
 

Ainutlaatuinen uuden  
sukupolven hitsauskone 

Car-O-Liner pyrkii aina luomaan parhaat tuotteet 
ajoneuvojen kolarikorjaukseen. CTR7-
pistehitsauskone, Car-O-Linerin uuden sukupolven 
hitsauskone, tuottaa laadukkaita pistehitsejä kaikkia 
uusia suurlujuusteräksiä varten käyttäen huipputason 
invertteriteknologiaa. Laaja varustevalikoima ja 
edistyksellinen ohjelmisto, jossa on puoliautomaattiset 
ohjausominaisuudet, takaavat täydelliset 
hitsaustulokset. 

 

Lyhennä kiertoaikoja 

Terävä, helppolukuinen, 7 tuuman värinäyttö helpottaa 
navigointia ja parametrien asettamista, mikä lyhentää 
kiertoaikoja ja parantaa tuottavuutta. 

 
CTR7 sisältää myös uusimman teknologisen alustan, 
joka tulevaisuudessa tukee Internet-tekniikkaa ja 
langatonta tiedonsiirtoa. 

 
 
 
 
 

 
Rakenne on rekisteröity ja suojattu 

kansainvälisillä 

tekijänoikeuslaeilla. 

 
Auto 1 -tila Auto 2 -tila 

  
 

Laaja hitsauskaarivalikoima mahdollistaa tarkat 

pistehitsit kaikkialla ajoneuvossa. 

 

 

Car-O-Liner Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 Västra Frölunda, Ruotsi 
Puh: +46 31 721 1050 info@car-o-liner.se www.car-o-liner.com 

OMINAISUUDET JA HYÖDYT 
• Innovatiivinen, pienikokoinen rakenne, 

jonka matala painopiste takaa turvallisuuden 
ja helppokäyttöisyyden. 

• Muuntajapistoolitekniikka takaa 
suuremman toiminta-alueen. 

• Alumiininen, teleskooppinen tukivarsi 
integroidulla tasapainotuskappaleella 
(lisävaruste) korkeuden säätöä varten. 

• Jopa 12 000 ampeerin hitsausvirta takaa 
työtehon kovimmissakin hitsaustöissä. 

• Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli 
helpottaa navigointia. 

• Suuri 20 litran säiliö tehokasta 
vesijäähdytystä varten. 

• Weldlogger-ohjelma hitsaustietojen 
dokumentointia ja rekisteröintiä varten 
muistitikun kautta tietokoneelle (lisävaruste). 



TEKNISET TIEDOT 
CTR7 sisältää seuraavat osat: 

CTR7-pistehitsauskone 45240 

Maks. jännite: 3 x 400 V 50 Hz 

Maks. teho: 75 kVA 

Sulake (hidas): 16–32 A 

Suojausluokka: IP21 

Eristysluokka: F 

Paineilman syöttö: 5–10 bar 

  
Muuntajapistoolin käyttöyksikkö (10 kHz) 

Antovirta: 0–200 A 

Antojännite: 560 V 

  
Jäähdytys  
Jäähdytysteho: 1 000 W 

Säiliön tilavuus: 20 l 

Virtausnopeus: 2 l/min 

  
Kokoonpano  
Mitat (KxLxS) noin (ilman 
tukivartta) 

1 130 x 650 x 930 mm 

Paino noin: (ilman 
tukivartta) 

92 kg 

  
Muuntajan tekniset tiedot C-pistoolin 
liitäntätiedot 

Ensiöjännite/taajuus: 560 V/10 kHz 

Pääteho: (100 %:n 
käyttöaste): 

20 kVA 

Suojausluokka: IP21 

Eristysluokka: F 

Jäähdytyksen tyyppi: Nestejäähdytys 

  
Hitsauspiiri  
Hitsausvirta: 10 000 A (valvottu 

virta) 

Maks. antovirta: 12 000 A 

Kuormittamaton jännite: 12,5 VDC 

  
Mekaaniset tiedot  
Elektrodivoima: 0–500 daN 

  

Paino, 80 mm:n 
hitsauskaarella, noin: 

11 kg 

Johdon pituus: 6 m 

 
 

 

WeldLogger 
 

(Valinnaisen ohjelmiston tuotenro on 
34565) 

• Tietokoneen ja laitteen ohjelmisto hitsaustietojen 
dokumentointia ja rekisteröintiä varten. 

• Kirjaa hitsausvirran, ajan, päivämäärän, ohjelman ja lopputuloksen. 

• Tuottaa työtilaukset. 

• Tallentaa hitsaustiedot, tulostusmahdollisuus USB-muistitikun kautta. 

  www.car-o-liner.com  
 

Car-O-Liner tunnetaan 
markkinajohtajuudestaan, jonka yhtiö on 
saavuttanut tarjoamalla jatkuvasti 
korkealaatuisia tuotteita ja erinomaista 
asiakaspalvelua. 

Seuraa meitä 

Facebookissa 

 

Löydät meidät 

sivustosta car-o-

liner.com 

Katso meitä 

YouTubessa 

. 

 

 

Jälleenmyyjä 

C-hitsauskaari, kidan syvyys 
80 mm, vesijäähdytteinen, 
tuotenro 46172 
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Valinnaisvarusteet: 

C-hitsauskaari, kidan syvyys 40 
mm, ilmajäähdytteinen, tuotenro 
41944 

Varustekotelo, elektrodisetti ja 13 
mm:n hatut. Tuotenro 43021 

C-hitsauskaari, kidan syvyys 350 
mm, vesijäähdytteinen, tuotenro 
45609 

Tukivarsi ja sisäänrakennettu 
tasapainotuskappale. 
Tuotenro 44962 

• 

C-hitsauskaari, kidan syvyys 500 
mm, vesijäähdytteinen, tuotenro 
46173 

• 

Teleskooppinen vaaka
ja pystysuorassa 
suunnassa 

Säädettävä varren 
korkeus lattiasta 1,9–
2,4 m 

• Säädettävä varren 
pituus 1,2–1,55 m 

Täydellinen sarja, spotteri/ 
lommonoikaisutyökalu 
Tuotenro 41888 

Sisältö: monitoimi-pistehitsauspistooli lommojen 
oikaisua, vetämistä, kutistusta ja työntävää oikaisua 
varten, mukana liukuvasara, työkappaleen kaapeli ja 
liitin, 2 500 mm:n maakaapeli ja tarvikelaatikko. 


