
Bodové sváøeèky pro autoopravárenství
Typy 3460, 3481, 3484 a 3487, výkon 5 - 8 KVA

Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi 

vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, 

namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a 

levnìjší. Stroje 3460, 3481, 3484 a 3487 tvoøí základ produktové 

øady bodových sváøeèek TECNA. Všechny typy jsou vzduchem 

chlazené, napájené sítí 400 V. Pro svaøování lze používat 

oboustranné ruèní bodovací kleštì  s výmìnnými rameny a 

elektrodami, typ 3487 je urèen pøedevším pro pneumatické 

kleštì, lze tedy kromì se strojem dodávaných kleští pracovat    

s dalšími typy pneumatických kleští.  Všechny typy H-kleští 

umožòují nasadit také ramena s vìtším rozestupem. Všechny 

typy jsou vybaveny jednostrannou bodovací pistolí, kterou 

mùžete sváøet v místech, kde nemáte pøístup z obou stran.         

K pistoli lze pøipojit rázový vytahovák pro vyrovnávání plechù 

karosérie. 

 

Typ 3487



Typ 3481

3460N - Víceúèelová pøenosná bodovka, výkon 5 KVA

Sestava stroje obsahuje:
3460N - sváøecí zdroj,
3575 - jednostranná pistole s kabelem délky 1,6 m,
7638 - rázový vytahovák,
3469 - zemnící kabel délky 1,4 m se svorkou,
7637 - sada spotøebních dílù.

Typ 3460N

3481 a 3484 - Víceúèelová bodovka na vozíku, výkon 8 KVA, typ 3484 s 2 programy 

Sestava stroje obsahuje:
3482 - sváøecí zdroj (pouze typ 3481)
3485 - sváøecí zdroj (pouze typ 3484)
3474 - vozík,
3491 - ruèní bodovací kleštì,
5001 - pøímá ramena kleští délka 107 mm, s výmìnným hrotem,

23473 - pár extraflexibilních kabelù 1,8 m, 150 mm , 
8075 - jednostranná pistole s kabelem délky 2 m,
7638 - rázový vytahovák,
3469 - zemnící kabel délky 2 m se svorkou, 
7639 - sada spotøebních dílù.

3487 - Víceúèelová bodovka na vozíku, výkon 8 KVA, 2 programy, pneumatické kle�tì 

Sváøecí zdroje typù 3481 - 3487

3481 3484 3487

Tento typ je vhodný pøedevším pro sváøení v menších prostorách. Díky kompaktním rozmìrùm tato bodovka nezabírá pøíliš 

místa v dílnì a vždy je možné mít ji poblíž,  na dosah ruky. Jednoduché ovládání umožòuje nastavit  èas a proud 

sváøení. Sváøet mùžete buï pomocí jednostranné pistole, nebo si mùžete vybrat z nabídky 

oboustranných ruèních kleští.  

Volitelné pøíslušenství (výbìr):
3574 - vozík pro bodovku 3460N.

Typ 3481 je základním modelem øady bodovek umístìných na vozíku. Díky vozíku lze mít  veškeré 

pøíslušenství, spotøební díly a kleštì vždy po ruce. Ke sváøeèce je možné soubìžnì pøipojit  jednostrannou 

pistoli a oboustranné kleštì (nebo dva typy kleští). Øídící jednotka má funkci kompenzace proudu, aby 

byla zajištìna kvalita sváru i v pøípadì zneèištìných plechù èi zbytkù rzi na plechu a dále umožòuje 

sváøení v režimu pulsace, pøi  nìmž se ménì zahøívají elektrody a plech.

Typ 3484 má všechny výhody typu 3481, narozdíl od nìj však umožòuje pøipojit dva 

nástroje tak, že každý má vlastní program práce, nezávislý na programu druhého 

nástroje. Program tak nemusíte èasto mìnit  a práce bude rychlejší.  

Volitelné pøíslušenství (výbìr):
3696 - ruèní bodovací C-kleštì, kabel 1,6 m,
8651 - dvojitá jednostranná bodovací pistole.

Víceúèelová bodovka na vozíku, výkon 8 KVA, 2 programy, pneumatické kleštì. Narozdíl od typu 3484 má tato bodovka integrován rozvod 

stlaèeného vzduchu a umožòuje tak použití pneumatických kleští „Smar t gun“, které výraznì usnadòují práci  a zajiš•ují dodržení nastaveného 

pøítlaku elektrod. Mají dvoupolohový spínaè - v první poloze se sevøou ramena a mùžete ještì zkontrolovat správné umístìní plechù a po 

domáèknutí do druhé polohy budou plechy svaøeny. 

Obrázek stroje (s vozíkem 3489 a další mimoøádnou výbavou) je na titulní stránce. 

Sestava stroje obsahuje:
3488 - sváøecí zdroj,
3474 - vozík,
8672/S1 - pneumatické kleštì „Smart gun“, pøítlak 150 daN,
5021 - pøímá ramena kleští délka 107 mm, s výmìnným hrotem,

23473 - pár extraflexibilních kabelù 1,8 m, 150 mm ,
8075 - jednostranná pistole s kabelem délky 2 m,
7638 - rázový vytahovák,
3469 - zemnící kabel délky 2 m se svorkou, 
70914 - nastavitelný redukèní ventil s odkalovaèem,
7639 - sada spotøebních dílù.

Volitelné pøíslušenství (výbìr):
8676 - pneumatické kleštì „Smart gun“, 190 daN,
3489 - výškovì nastavitelný vozík, s pracovním stolkem na pøíslušenství,
8656 - rameno pro vozík 3489 (pro vylehèení kabelù a snazší manipulaci s kleštìmi),
9323 - balancér pro rameno 8656,
8651 - dvojitá jednostranná bodovací pistole,
8658 - pneumatické bodovací C-kleštì.



8075 - jednostranná bodovací pistole

Pøehled kle�tí a pistolí

3491 - ruèní bodovací kle�tì

3696 - ruèní bodovací C-kle�tì

8651 - dvojitá jednostranná bodovací pistole

8672/S1 - pneumatické bodovací kle�tì s vodním chlazením. 

Technické údaje

Víceúèelová pistole pro pøivaøování šroubù, høebù, podložek a pro jednostranné bodování 

plechù. Vhodným pøíslušenstvím k této pistoli je rázový vytahovák (typ 7638) a je nutný 

zemnící kabel typ 3469.  

Tyto kleštì tvoøí základ v nabídce bodovacích kleští. Používají ramena o prùmìru pøíruby 18 

mm (obj. è. 5001 - 5085), pøítlak elektrod je možné nastavit v rozsahu 30 - 120 daN. 

Tyto kleštì jsou vhodné pro všechny typy zde uvedených bodovek, pøedevším pro typy bez 

pneumatického okruhu. Nemají výmìnná ramena, hloubka jejich jícnu je 40 mm. Pøítlak 

elektrod je možné nastavit rozsahu 30 - 80 daN. Standardní  délka kabelu je 1,6 m.

Tato jednostranná pistole je vhodná pro jednostranné bodování plechù napø.  v pøípadì, že 

není možné kvalitnì pøipojit zemnící  kabel jednostranných kleští. U této dvojité pistole 

probíhá proud mezi jejími dvìma elektrodami, zemnící kabel se tedy nepøipojuje. Také lze     

s její pomocí zrychlit svaøování plechù v pøípadì, že je již máte pøesnì umístìné a 

potøebujete provést nìkolik svárù po sobì. Není urèena k rovnání plechù. 

Tyto bodovací kleštì je možné pøipojit ke zdroji 3487 a  provozovat je bez vodního chlazení 

(nebo je doèasnì v pøípadì potøeby s pøedøazeným filtrem vodních usazenin napojit na 

vodovodní øad). Používají ramena o pøírubì prùmìru 20 mm (obj. è. 5001 - 5085), pomocí 

pouzder je možné použít také ramena o pøírubì 18 mm (obj. è. 5121 - 5188). Rukoje• 

„Smart gun“ má dvoupolohový spínaè - v první poloze se sevøou ramena a mùžete ještì 

zkontrolovat správné umístìní plechù a po domáèknutí do druhé polohy jsou plechy 

svaøeny. Pøítlak elektrod je možné nastavit v rozsahu 30 - 150 daN.

Typ 8672/S1 20  30 - 150 daN

typ 5021
typ 5121

Typ 3469

Typ 7638

Typ 8075

Typ 3491

Typ 5001

18  30 - 120 daN

Typ 3696    30-80 daN

Typ 8651



Pøehled ramen a elektrod

Stroje a pøíslu�enství dová�í a servis poskytuje:

typ 7639

L=107 mm typ 5021
L=152 mm typ 5022
L=235 mm typ 5023

L=330 mm typ 5024
L=480 mm typ 5025

L=107 mm typ 5081        L=107mm typ 5082  L=230 mm typ 5084

L=107 mm typ 5001
L=235 mm typ 5003

L=332 mm typ 5004
L=483 mm typ 5005

L=152 mm typ 5032
L=235 mm typ 5033

L=330 mm typ 5085

typ 7351 typ 5201/C typ 5202/C typ 5203/C typ 5204/C
sada 20 kusù

Ramena s pøírubou  18 mm, vzduchem chlazená

Ramena s pøírubou  20 mm, vodou chlazená

Váš prodejce:

L=330 mm typ 5034
L=480 mm typ 5035

L=107 mm typ 5121
L=152 mm typ 5122

L=332 mm typ 5124
L=483 mm typ 5125

L=350 mm typ 5134
L=550 mm typ 5136

L=350 mm typ 5185
L=250 mm typ 5186

L=350 mm typ 5183

L=107 mm typ 5182 L=107 mm typ 5181 L= 250 mm typ 5184
L=335 mm typ 5188

typ 5210/C typ 5211/C typ 5212/C typ 5213/C

typ 5214/C typ 5215 typ 5216 typ 7335
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