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Pro Vaší bezpečnost 

 

Nedodržení následujících upozornění může být životu nebezpečné! 
Dodržujte předpisy o bezpečnosti práce! 

Odsouhlasené – schválené použití 
Tento přístroj odpovídá dnešnímu současnému stavu techniky a pravidlům, resp. normám. Je určen výhradně k provozu 
ve smyslu odsouhlaseného použití. (viz Kap. Uvedení do provozu / okruh použití). 
Neodsouhlasené použití 
Od tohoto zařízení hrozí nebezpečí pro osoby, zvířata a věci, pokud: 
• nebude přiměřeně používán, 
• bude obsluhován neoprávněnými a neproškolenými osobami, 
• bude upraven či přestaven. 

 

Náš návod na obsluhu Vás povede k bezpečnému provozu přístroje.  
Čtěte prosím velmi pozorně tento návod a teprve po pochopení s přístrojem pracujte. 

Každá osoba, která obsluhuje, udržuje či opravuje tento přístroj, musí tento návod na obsluhu a zváště bezpečnost 
provozu pročíst a dodržovat. Na základě prostudování a pochopení svým podpisem potvrdit.  
S ohledem na to je třeba dodržovat: 
• předpisy o bezpečnosti při práci, 
• všeobecně platné technicko-bezpečnostní normy, 
• národní specifická ustanovení apod. 

 

Před svářením si oblečte suché ochranné pomůcky, např, rukavice apod. 
Chraňte oči užíváním ochranného štítu, kukly či brýlí. 

 

 

Elektřinou způsobený šok může být životu nebezpečný! 
Přístroj může být připojen pouze k řádně uzeměným zásuvkám. 
Nesprávně opravená zástrčka nebo poškozená izolace síťového kabelu může způsobit úraz elektrickým 
proudem. 
Otevírat přístroj smí pouze odborný a vyškolený personál. 
Před otevřením vytáhnout zástrčku ze sítě a počkat cca. 2 minuty, než se vybijí kondenzátory. 
Svařovací hořáky nebo držáky elektrod odkládejte na izolovaná místa. 
Přístroj nesmí být použit k natavování trubek! 

 

 

Také při dotyku s nízkým napětím mohou vzniknout úrazy nebo šoky a proto dodržujte následující:  
Při pracech na podestách či žebřících, zajistit proti pádu. 
Zemnící kleště, hořák a propojení užívat v souladu s jejich určením. Součásti pod proudem nikdy neberte 
holou rukou. 
Výměny elektrod provádějte pouze se suchými rukavicemi na rukou. 
Nikdy nepoužívejte kabely a hořáky s poškozenou izolací.  
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Dýmy a plyny mohou způsobovat dýchací potíže!  
Nevdechujte kouř a plyny. 
Zajistěte přístup dostatku čerstvého vzduchu. 
Páry od ředidel nesmí přijít do styku se vsářecím obloukem. Páry uhličitanů s obsahem chóru se vlivem 
ultrafialového záření z el. oblouku mohou změnit ve fosgeny. 

 

 

Nářadí, odletující jiskry a kapky jsou horké! 
Držte děti a zvířata z dosahu sváření. Jejich jednání je nevypočitatelné. 
Nádoby s obsahem hořlavin a explozivní látky, odstranit z prostoru svařování. 
Explozivní materiály vzhledem k přenosu tepla při řezání či svařování se mohou rovněž ohřát a explodovat! 
Nebezpečí exploze vzniká rovněž př svařování na uzavřených zádobách vlivem přetlaku. 

 

 

Prevence před vzplanutím! 
Vzplanutí je třeba předcházet! Vzplanutí může vzniknout i soustavným sršením jisker při řezání nebo sváření. 
Je třeba neustále kontrolovat, zda nedošlo k zahoření v pracovním prostoru. 
Lehce zapálitelné prostředky, jako zápalky nebo zapalovače nesmí být v kapsách kalhot svářeče při sváření. 
Je třeba ověřit, že přiměřené hasební prostředky se nacházejí v dosahu svařovacího prostoru a jsou lehce 
snímatelné a použitelné. 
 

 

Pravence před zapálením! 
Nádoby ve kterých se před svářením skladovaly hořlaviny či mazací tuky, musí být před započetím svařování 
dokonale vyčištěny. V žádném případě nesmí v těchto nádobách zůstat zbytky těchto látek. 
Po ukončení svařování, smí být svařenec dále zpracovávám nebo přiveden do kontaktu s hořlavinami po 
úplném vychladnutí.  
Bludné proudy vzniklé při svařování mohou poškodit jištění elektroinstalace a způsobit požár. Proto je třeba 
před svářením zkontrolovat, že zemnící kleště jsou ke svařenci čí svářecímu stolu pevně a vodivě spojeny 

 

 

Hluk, který 70 dBA přesahuje, může trvale poškodit sluch! 
Používat ochranná sluchátka nebo tampony. 
Věnujte pozornost tomu, aby osoby, které se nacházejí ve Vašem pracovním okruhu, nebyly trvale přetíženy 
hlukem. 

 

 

Plynové lahve zajistit! 
Tlakové lahve s ochrannými plyny musí být usazeny do pozice pro lahve a zajištěny jistícím řetězem. 
Pozor při nakládání s tlakovými lahvemi; zamezit nárazům, nepřehřívat, proti pádu zajistit! 
Při transportování jeřábem z bezpečnostních důvodů odmontovat tlakové lahve od svářečky. 
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Poruchy vzniklé z elektrického pole nebo elektromagnetického pole jsou např. vlivem svařovacího přístroje 
nebo vysokonapěťových impulzů elektronického zapalovače, možné. 
Přístroje jsou konstruovány dle normy EU - EN 50199 Elektromagnetcká kompatibilita – pro průmyslové 
použití; pokud budete přístroj používat např. v obytných částech, mohou vyvstat problémy zatížením 
elektromagnetickým polem. 
Kardiostimulátory mohou v blízkosti svářecího přístroje vykazovat chybnou činnost. 
Jsou možné chybné funkce elektronických zařízení (např. PC, CNC-stroje) v blízkosti svařovacích prostor! 
Jiná síťová, řídící signální a telekomunikační vedení, která jsou v blízkosti svařovacího prostoru, mohou být 
zničena.  

 

 

Elektromagnetické vlivy musí být co nejvíce minimalizovány, aby nedocházelo k rušení. Možné kroky 
k redukci: 
Svářecí přístroje mají být pravidelně udržovány. (viz Kap. Údržba a opravy) 
Svařovací vedení má být pokud možno co nejkratší a ležet pokud možno těsně vedle sebe na zemi. 
Selektivní odstínění od jiných vedení a zařízení v okolí, může snížit vyzařování. 

 

 

Opravy a modifikace mohou provádět pouze odborní a kvalifikovaní pracovníci! 
Záruka končí při neodborném zásahu! 
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Transport a instalace 

 

Přístroje smějí být transportovány a užívány pouze ve svislém a vzpřímeném stavu! 

 

Před posouváním vytáhnout zástrčku ze sítě a složit přípojku na přístroj.  
Tlakové lahve s ochranným plynem zajistit proti pádu. Nepřejíždět přes hadice nebo kabely.  

 

Při manipulaci a umístění proudového zdroje – přístroje je bezpečný úhel náklonu pouze do úhlu 15° (dle 
normy EN 60974-1). Je třeba mít na paměti, že vlivem nerovnosti povrchu podlahy může dojít k rozkývání 
přístroje. 

 

Podmínky okolního prostředí 
Přístroj smí být uveden do provozu v neexplozivním prostředí za následujících podmínek: 
• Rozsah teplot okolního prostředí: 

při sváření:    -10°C - +40°C,  
při transportu a skladování:  -25°C - +55°C.  

• relativní vlhkost 
do 50% při 40°C; 
do 90% při 20°C. 

Okolní prostředí musí být prosté od nadměrného množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo příměsí apod., které 
se během svařování uvolní. 
Příklady nevhodných provozních podmínek: 
• Nevhodný korozivní kouř, 
• páry, 
• nadměrné olejové výpary, 
• nadměrné kmmity nebo rázy, 
• nadměrná prašnost jako brusný prach apod., 
• tvrdé povětrnostní podmínky, 
• nepřiměřené podmínky na palubách říčně-námořních a námořních lodích. 
Při ustavení přístroje zajistit volný průchod vzduchu dovnitř a ven. 
Přístroj je bezpečný pro IP23, tzn.: 
• ochrana proti průniku cizího tělesa  ∅  > 12mm, 
• ochrana proti stříkající vodě až do úhlu 60° od kolmice. 

Poznámky k používání návodu k obsluze 
Tento návod k obsluze je sestaven po kapitolách. 
Pro rychlé hledání najdete na vnějších okrajích pro rychlou orientaci s pomocnými texty i piktogramy pro významné 
pasáže, které jsou seřazeny dle důležitosti následovně: 

 
  (Dbejte): Platí pro techn. charakteristiky, které musí uživatel dodržet. 

 

(Pozor):           Platí pro pracovní a provozní podmínky, které je potřeba přesně dodržet k předejití poruch a 
závad při provozu přístroje. 

 

(Opatrně): Platí pro pracovní a provozní podmínky, které je potřeba přesně dodržet pro předejití 
úrazům osob.  Obsahují rovněž upozornění „POZOR“. 

Návody a postupy Vás povedou krok za krokem a navedou Vás, co je v jaké situaci potřeba provést a okamžitě poznáte 
např.: 
• Koncovku svařovacího kabelového vedení zastrčit do proudové propojky- zásuvky (Kap.5, G2) a zajistit.  
Význam popisků: 
 např. (C1) znamená  Pozice C / Vyobrazení 1 v téže kapitole 
 např. (Kap.3, C1) znamená: v kapitole 3 Pozice C / vyobrazení 1 
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 TROLLY 75 Základní modul 

Rozměry (DxŠxV) 980 x 505 x 990 
Hmotnost bez příslušenství cca. 34kg 
Konstruováno dle normy EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 Kap. 14 
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2.1 Všeobecně 
• Pojízdné 
• Pevná, stabilní konstrukce 
• Staveniště, montáž a nasazení v dílně 
• Použití pro všechny nutné komponenty (opce) 

 Obr. 2/1 
např. TROLLY s P¨HOENIX 500, 

PHOENIX DRIVE 4 a COOL71 U40 
• Základní modul 
• Traverza 
• Otočné uchycení DRIVE4 

 
Obr. 2/1 

např. TROLLY s P¨HOENIX 500, 
PHOENIX DRIVE 4 a COOL71 U40 
• Základní modul 
• Traverza 
• Otočné uchycení DRIVE4 

 

 
Obr.2/3 

TROLLY 75 s TETRIX 
350AC/DC,COOL71 U40 

• Základní modul 
• Uchycení přídavné materiály  

sváření 

 

 
Obr.2/4 

TROLLY 75 s TRITTON 260,COOL 
30 U20  

• Základní modul 

 

  
Obr.2/5 

TROLLY 75 s TRITTON 220COOL 20 
U20  

• Základní modul 
• Uchycení 20 pouzdra 

 Obr.2/6 
TROLLY 75 s TRITTON 500COOL 71 

U40  
• Základní modul 
• Použití jeřábu (v přípravě) 
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2.2 Přehled 

2.2.1 Přehled základní modul s opcemi 
Optionen Grundmodul Optionen MIG/MAG

Basismodul

TROLLY 75BO1
Halter für 20er

Gehäuse

Optionen TIG

TROLLY 75TO1
Aufnahme für Schweiß-

zusatzwerkstoffe

TROLLY 75B1

TROLLY 75MO1
Kofferhalterung DRIVE4

TROLLY 75MO4
drehbare Aufnahme

DRIVE4

TROLLY 75MO2
Kofferhalterung DRIVE4L

TROLLY 75MO3
drehbare Aufnahme

DRIVE4 L
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2.2.2 Přehled přiřazení 
WIG MIG/MAG  

TETRIX 350 AC/DCs/ bez modulu 
chlazení 

TRITON 400 / 500s/ bez modulu 
chlazení 

TRITON 260s/ bez modulu chlazení 

PICOTIG / TRITON 220s/ bez modulu 
chlazení 

TRITON 400 / 500s/ bez modulu 
chlazeníW

ELDON DRIVE 4 

TRITON 400 / 500s/ bez modulu 
chlazeníW

ELDON DRIVE 4L 

TRITON 260s/ bez modulu 
chlazeníW

ELDON DRIVE 4 

TRITON 260s/ bez modulu 
chlazeníW

ELDON DRIVE 4 

PHOENIX 300s/ bez modulu chlazení 

PHOENIX 400 / 500s/ bez modulu 
chlazení 

PHOENIX 400 / 500s/ bez modulu 
chlazeníPHOENIXDRIVE 4 

PHOENIX 400 / 500s/ bez modulu 
chlazeníPHOENIXDRIVE 4L 

TROLLY 75B1  Základní modul dopravní vozík 090-008176-00000 ●  ●  ●  ●      ●  ●    

TROLLY 75M1  MIG/MAG Dopravní vozík DRIVE4 L1) 090-008178-00000      ●   ●     ●  
TROLLY 75B1  MIG/MAG Dopravní vozík  DRIVE42) 090-008177-00000     ●   ●     ●   

TROLLY 71BO1 Držák pro 20 pouzdro 092-001793-00000    ●          
TROLLY 75BO2  Traverza 092-001784-00000             
TROLLY 75M01 Držák pouzdra DRIVE4 092-001785-00000             
TROLLY 75MO2  Držák pouzdra DRIVE4L 092-001802-00000             
TROLLY 75MO3  otočné uchycení DRIVE4L 092-001786-00000             
TROLLY 75MO4 otočné uchycení DRIVE4 092-001787-00000             
TROLLY 75BO1  Uchycení přídavných materiálů sváření 092-001794-00000             

●   nutně potřebné;   1) složené z: TROLLY 75B1; 090-008176-00000 + TROLLY 75BO2; 092-001784-00000 + TROLLY 75MO2; 092-001802-00000  
  Opce  2) složené z: TROLLY 75B1; 090-008176-00000 + TROLLY 75BO2; 092-001784-00000 + TROLLY 75MO1; 092-001785-00000  

 



2 Popis 

2/1 

2.3 Popis 

I1

E1

I1

H1

F1

G1

F1

E1

D1

C1

B1

A1

J1

J1

L1

M1

D1
N1

O1

A1

P1

Q1

K1  
Obr. 2/7  

Trolly 75 kompletně sestavený  
s opcemi: TROLLY 75BO1, 75BO2, 75MO1, 75MO2, 75MO3 

Opce bez zobrazení: TROLLY 75MO4, TO1 

 



2 Popis 

2/2 

 
Pol. Popis 
A1 Příčný nosník pro uchycení pouzdra předtahovače drátů DRIVE4 nebo DRIVE 4L (opce) 
B1 Traverza  (opce) 
C1 Plech pro vertikální výškové přestavení 
D1 Hák pro uchycení příslušenství např. hořáku sváření 
E1 Vnější otvory pro uchycení gumových patek např. následujících přístrojů: 

COOL 71U40/41; MULTIVOLT 70-500; TRITON 400/500; PHOENIX 300/400/500; TETRIX 350AC/DC (Kap. 
4.2.1) 

F1 Střední otvory pro uchycení gumových patek např. následujících přístrojů: 
COOL 30U20; TRITON 260 (Kap. 4.2.1) 

G1 Vnitřní otvory pro uchycení gumových patek např. následujících přístrojů: 
COOL 20U20; TRITON 220 DCa AC/DC; PICOTIG 180 a 220 AC/DC (Kap. 4.2.1) 

H1 Kladky řízení 
I1 Přídržný plech s háky pro upevnění přístrojů 
J1 Pojízdné kotouče 
K1 Nosný plech pro láhev s plynem 
L1 Odlehčení tahu mezihadicového vazebníku (opce) 
M1 Otvory pro výškové přestavení 
N1 Bod upevnění řetězu pro plynovou láhev 
O1 Plech horizontálního přestavení 
P1 Otočný trn pro uchycení (opce) 
Q1 Otočný trn pro uchycení přístrojů na předtahování drátů WELDON DRIVE 4L nebo PHOENIX DRIVE 4L 
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3.1 Oblast použití 

3.1.1 Použití v souladu s určením 
Tento dopravní vozík s opcemi je určen výhradně pro dopravu MIG/MAG-,WIG a ruční svařovací přístroje E podle 
přehledu v kap.2.2.2. 
Odlišné užití je považováno za „užití v rozporu s určením“ a za škody z toho vzniklé se neručí. 
Ručíme za bezvadnou funkci dopravního vozíku pouze ve spojení s přístroji z našeho programu dodávek (viz přehled 
kap. 2.2.2) 

3.2 Doprava/Usazení 
V kapitolách 3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3 uvedené body jsou pouze příklady. 
Podrobné pokyny je třeba převzít ze všeobecných a speciálních bezpečnostních předpisů a preventivních 
opatření proti úrazu. 

3.2.1 Montáž 

 

Při montáži přístroje na dopravní vozík hrozí nebezpečí úrazu! 
• Nebzpečí úrazu je třeba zabránit opatrným, obezřetným a předvídavým jednáním při montáži na dopravní 

vozík ! 
• Nejprve montujeme modul chlazení, potom svářečku a na konec pouzdro na předtahování drátu ! 
Vždy používáme originální příslušenství a náhradní díly! 

3.2.2 Usazení 

 

Při usazování dopravního vozíku musí být brán ohled na pevný podklad. 
• Neusazovat na nerovné plochy!  
• Rovina plochy usazení nesmí vykazovat žádný sklon a musí být rovná! 
• Při pojíždění a usazování dopravního vozíku je zajištěna bezpečnost proti převrhnutí pouze do ůhlu 10°. 
• Pozor v případě písečného, blátivého, měkkého, mokrého a skluzkého podkladu! 
• Vyhýbat se vyčnívajícím částem jako příslušenství a hořáku. Je zde nebezpečí závěsu např. pro okolo 

jdoucí osoby!  
• Neusazovat na žhnoucí strusku nebo leptající kapaliny, protože by mohlo dojít k poškození kol! 
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3.2.3 Postup 
Při pojíždění s dopravním vozíkem musí být brána v úvahu následující hlediska: 
• Při pojíždění a usazování dopravního vozíku je zajištěna bezpečnost proti převrhnutí pouze do ůhlu 10°. 
• Při používání dopravního vozíku je nutné prozíravé chování! 
• Před jízdou s dopravním vozíkem musí být zajištěno, že jsou pevně namontovány všechny body upevnění ! 
• Přídržný plech pro uchycení rukojetí svářečky musí být namontován napevno! 
• Pozor, těžiště naloženého dopravního vozíku se mění podle osazení, např. v případě různých velikostí 

plynových láhví! 
• Při dopravě dopravního vozíku nevolíme úseky se sklonem ! 
• Podklad, na kterém se posouvá dopravní vozík, musí být rovný, pevný a suchý ! Je-li podklad nerovný 

(např. práh na podkladu) , je třeba zajistit přídavné zajištění, speciálně pro přístroj na předtahování drátu. 
Pozor v případě písečného, blátivého, měkkého, mokrého a skluzkého podkladu! 

• Úsek, který má projet dopravní vozík, je třeba předem kontrolovat z hlediska překážek. Zvlášť v případě 
úzkých průchodů např. dveří je třeba dát pozor na dostatečné místo! Při pojíždění s dopravním vozíkem 
existuje nebezpečí ohrožení způsobené předměty na zemi, protože mohou vzniknout přídavné klopné 
momenty! 

• Je třeba dát pozor na to, aby vyčnívající části příslušenství nebo hořáku svařování nemohly být zachyceny! 
• Zvláště jsou-li na dopravním vozíku namontovány velké láhve s plynem, je třeba použité síly správně 

odhadnout!  
• Nejezdit přes žhnoucí strusku nebo leptající kapaliny, protože by mohlo dojít k poškození kol! 
• Řetězy pro upevnění plynových láhví musí být vždy správně zavěšeny na příslušných hácích a musí pevně 

přiléhat k plynovým láhvím! 
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3.3 Přehled 
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Obr. 0 3/1 Trolly 75 demontován 
s opcemi: TROLLY 75BO1, 75BO2, 75MO1, 75MO2, 75MO3 

Opce bez zobrazení: TROLLY 75MO4, TO1 

 
Obr. 3/2 Trolly 75 kompletně montovaný 
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3.4 Dopravní vozík základního modulu, TROLLY 75B1 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování dopravního vozíku úplnost částí! 

3.4.1 Jednotlivé části 

9

11

2

2

3

3

1126 6
 

Obr. 3/3 

5 4 7 10 23

22 8

 
Obr. 3/4 



3 Jednotlivé části / Montáž/ Sestava/ Uvedení do provozu 

3/5 

 
Pol. Kus Číslo zboží Popis 
1 1 094-008435-00000 Spodní plech 
2 2 094-000327-00000 Vodící kladka kolo D=160x40 nosnost 135 kg 
3 2 094-000328-00000 Pojízdný kotouč kolo D=160x40 nosnost 135 kg 
4 14 094-001125-00000 Pozinkovaný zámečnický šroub M8x16 
5 14 064-000560-00000 Pozinkovaná pojistná ozubená matice 
6 2 094-007524-00001 Strojní přídržný plech 
7 4 094-008191-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x30 
8 4 064-000586-00000 Pozinkovaná podložka M8 
9 1 094-008436-00001 Přídržný plech láhve 
10 18 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 
23 1 094-000178-00000 Přídržný řetěz 
11 1 094-008437-00001 Plech výškového přestavení 
12 1 094-008438-00000 Přídržný plech 
13 1 094-008473-00000 Gumový přířez přídržného plechu 
22 4 064-000793-00000 Pozinkovaná podložka M8/8,5x20x1,25 
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3.4.2 Sestava 

10 10

1

9

 
Obr. 3/5 

• Přídržný plech lahví (9) pevně 
přišroubujeme pomocí vnitřních 
šestihranných šroubů 8x10 (10) na 
spodní plech (1). 
(viz také obr. 3/1). 

4/5 2 1 4/5 3

34/54/5 2  
Obr. 3/6 

• Kladky kozlíku (3) a vodící kladky (2) 
přišroubujeme pomocí zámečnických 
šroubů (4) a pojistných ozubených 
matek (5) na spodní plech (1). 
(viz také obr. 3/1). 

11

10

10

10

10
10

10

10

9

 
Obr. 3/7 

• Plech výškového přestavení (11) 
přišroubujeme pomocí vnitřních 
šestihranných šroubů M8x10 (10) na 
přídržný plech lahví (9).  
(viz také obr. 3/1). 

 
Výška plechu přestavení závisí na 
dopravovaných svářečkách případně 
modulech. Za tím účelem jsou na 
přídržném plechu lahví (9) k dispozici,  v 
patřičné výši,  otvory   
(Viz 3.4.3.2) 
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12 13

 
Obr. 3/8 

• Ochranná folie gumového přířezu (13) 
se stáhne. 

• Gumový přířez (13) se nalepí na 
přídržný plech (12).  

9

11 8/10

8/10

12/13

 
Obr. 3/9 

• Přídržný plech přišroubujeme na plech 
výškového přestavení (11)  pomocí 
vnitřních šestihranných šroubů M8x10 
(10) a podložek  M8 (8).   
(viz také obr. 3/1). 

 
Přídržný plech je opatřen podélnými otvory, 
takže může být přizpůsoben na 
dopravovanou svářečku.  
(Viz 3.4.3.3) 

1 7/22 7/22 6  
Obr. 3/10 

• Strojní přídržné plechy (6) připevníme 
pomocí vnitřních šestihranných šroubů 
M8x30 (7) a podložek M8 (22) na 
spodní plech (1).   
(viz také obr. 3/1). 

 
Poloha přídržného plechu stroje (6) závisí 
na velikosti pouzdra dopravované svářečky 
případně modulu (viz 3.4.3.1). 

 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.4.3 Montáž přístrojů na dopravní vozík 

 

Možnosti kombinací montáže přístrojů a modulů (např.COOL 30 U20 nebo MULTIVOLT 70-500) ve vztahu k 
různým možnostem a opcím dopravního vozíku naleznete v přehledu v kapitole 2.2.2. 

3.4.3.1 Svářecí přístroj případně modul nastavit do otvorů dolního plechu a zablokovat 

A2

A2

B2 B2

B2B2

C2

A2

A2

D2

E2

 
Obr. 3/11 

E2

 
Obr. 3/12 

E2

 
Obr. 3/13 

Montáž svářečky případně modulu 
• Svářečku případně modul (např.COOL 30 U20 nebo COOL 71 U40/41) s gumovými patkami nastavíme na příslušné 

otvory: 
TRITON 400/500, TETRIX 350 AC/DC a PHOENIX 300/400/500 nebo COOL 71 U40/41 a MULTIVOLT 70-500 
nastavíme do vnějších otvorů (A2). 
TRITON 260 nebo COOL 30 U20 nastavíme do středních otvorů (B2). 
TRITON 220 DC nebo AC/DC, PICOTIG 180 nebo 220 AC/DC nebo COOL 20 U20 nastavíme do vnitřních otvorů 
(C2). 

• Přídržné plechy (E2) zahákneme do předpokládaných mezer na přístroji, až na doraz (obr. 3/12 vyhákováno a obr. 
3/13 zahákováno)  
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Montáž svářečky s modulem 
• Modul nastavíme gumovými patkami do příslušných otvorů (obr. 3/11) COOL 71 U40/41 nebo MULTIVOLT 70-500 

nastavíme do vnějších otvorů (A2) COOL 30 U20 do otvorů středních. 
COOL 20 U20 nastavíme do vnitřních otvorů (C2). 

• Přídržné plechy (E2) zahákneme, do předpokládaných mezer na přístroji, až na doraz (obr. 3/12 vyhákováno a obr. 
3/13 zahákováno) a pevně přišroubujeme pomocí imbus-šroubů (D2). 

• Svářečku namontujeme na modul, pomocí na modulu se nacházejících příchytek (viz Návod k obsluze – komponenty 
příslušenství). 

3.4.3.2 Vertikální výškové přestavení 

A3

 
Obr. 3/14 

B3

 
Obr. 3/15 

• Plech (A3) výškového přestavení je vertikálně přestavitelný a je odpovídajícím způsobem pevně přišroubován 
v příslušných otvorech přídržného plechu lahví. 

• Např. pro svářečku TETRIX 350 AC/DC bude přídržný plech montován na druhé otvory shora pomocí vnitřních 
šestihranných šroubů (B3) na přídržný plech lahví. 

3.4.3.3 Horizontální přestavení pro upevnění rukojeti 

A4

B4

 
Obr. 3/16 

 
Obr. 3/17 

• K montáži horizontálně přestavného přídržného plechu musí být rukojeť svářečky odšroubována(obr. 3/16). 
• Přídržný plech musí být posouván tak dlouho pomocí podélného otvoru (A4), dokud mezery (B4) nejsou ukončeny 

otvorem rukojeti.  
• Po upevnění přídržného plechu, musí rukojetˇ být našroubována tak, aby přídržný plech byl sevřen pevně mezi 

rukojetˇ a svářečku (obr. 3/17). 
• Pro 20 pouzdro jako např. TRITON 220 s COOL 20U20 musí být použita speciální opce TROLLY BO1  (obsahuje 

speciální přídržný plech a přídržné plechy stroje). 
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3.5 Držák pro 20 pouzdro, TROLLY 75BO1 (opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.5.1 Jednotlivé části 

30 32 31 31

 
Obr. 3/18 (obr. podobný) 

Pol. Kus Číslo zboží Popis 
30 1 094-008821-00000 Přídržný plech pro 20 pouzdro 
31 2 094-008131-00000 Strojní přídržný plech pro 20 pouzdro 
32 1 094-008843-00000 Gumový přířez pro přídržný plech 20 pouzdra 
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3.5.2 Sestava 
30 32

 
Obr. 3/19 

• Ochranná folie gumového přířezu (32) 
se stáhne. 

• Gumový přířez (32) se nalepí na 
přídržný plech (30).  

9

11 8/10

8/10

30/32

 
Obr. 3/20 

• Přídržný plech (30) přišroubujeme na 
plech výškového přestavení (11)  
pomocí vnitřních šestihranných šroubů 
M8x10 (10) a podložek  M8 (8).   
(viz také obr. 3/1). 

Vnitřní šestihranné šrouby a podložky jsou 
přiloženy k základnímu modulu dopravního 
vozíku. 
 
Přídržný plech je opatřen podélnými otvory, 
takže může být přizpůsoben na 
dopravovanou svářečku.  
(Viz 3.4.3.2) 

1 7/22 7/2231  
Obr. 3/21 

• Strojní přídržné plechy (31) 
připevníme pomocí vnitřních 
šestihranných šroubů M8x30 (7) a 
podložek M8 (22) na spodní plech (1). 

(viz také obr. 3/1). 
Vnitřní šestihranné šrouby a podložky jsou 
přiloženy k základnímu modulu dopravního 
vozíku. 
(Viz 3.4.3.1) 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 

 

Uvedení do provozu viz 3.4.3 
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3.6 Traverza, TROLLY 75BO2 (opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.6.1 Jednotlivé části 

14

10

 
Obr. 3/22 

Pol. Kus Číslo zboží Popis 
14 1 094-008455-00000 Traverza 
10 4 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 

3.6.2 Sestava 

14

10

10
12

 
Obr. 3/23 

• Traverzu  (14) přišroubujeme 
pomocí vnitřních šestihranných 
šroubů M8x10 (10) na přídržný plech 
(12). 
(viz také obr. 3/1 ) 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.6.3 Montáž traverzy na přístroj 

A5

A5

 
Obr. 3/24 

 
Obr. 3/25 

• K montáži svářečky na traverzu 
musí být rukojeť svářečky 
odšroubována (obr. 3/24). 

• Mezery traverzy musí být v zákrytu 
se závity rukojeti. 

• Rukojeť musí být nyní našroubována 
tak , aby traverza byla pevně 
sevřena mezi rukojeť a svářečku 
(obr. 3/25)  
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3.7 Držák pouzdra na předtahování drátu pro DRIVE 4,              TROLLY 75 MO1 
(opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.7.1 Jednotlivé části 
15 15 17

10

16

 
Obr. 3/26 

Pol. Kus Číslo zboží Popis 
15 2 094-008862-00000 Příčný nosný plech 
16 4 094-007803-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x16 
17 1 094-007319-00003 Odlehčení tahu 
10 2 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 

3.7.2 Sestava 
15 15

16 16  
Obr. 3/27 

• Příčné nosné plechy (15) přišroubujeme pomocí 
vnitřních šestihranných šroubů M8x16 (16) na 
traverzu  (14). 
(viz také obr. 3/1). 

9

10

10

17

 
Obr. 3/28 

• Odlehčení tahu  (17) přišroubujeme pomocí 
vnitřních šestihranných šroubů M8x10 (10) na 
přídržný plech lahví (9). 
(viz také obr. 3/1). 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.7.3 Montáž DRIVE 4 
A6 A6

 
Obr. 3/29 

A6

A6

 
Obr. 3/30 

 
Obr. 3/31 

 

• Pouzdro na předtahování drátu DRIVE4 
nastavíme na příčný nosný plech (A6) (obr. 3/29 
a 3/30). 

• Mezihadicový vazebník protáhneme skrze 
odlehčení tahu a zablokujeme otočením doprava 
(obr. 3/31) 
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3.8 Držák pouzdra na předtahování drátu pro DRIVE 4L, TROLLY 75 MO2 (opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.8.1 Jednotlivé části 

10

16

18 18 17

 
Obr. 3/32 

Pol. Kus Číslo zboží Popis 
18 2 094-008863-00000 Příčný nosný plech 
16 4 094-007803-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x16 
17 1 094-007319-00003 Odlehčení tahu 
10 2 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 

3.8.2 Sestava 
18

16 16

18

 
Obr. 3/33 

• Příčné nosné plechy (18) 
přišroubujeme pomocí vnitřních 
šestihranných šroubů M8x16 (16) na 
traverzu  (14). 
(viz také obr. 3/1). 

9

10

10

17

 
Obr. 3/34 

• Odlehčení tahu (17) přišroubujeme 
pomocí vnitřních šestihranných šroubů 
M8x10 (10) na přídržný plech lahví (9). 
(viz také obr. 3/1). 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.8.3 Montáž DRIVE 4L 

A8 A8

 
Obr. 3/35 

A8

A8

 
Obr. 3/36 

 

 
Obr. 3/37 

• Pouzdro na předtahování drátu 
DRIVE4L nastavíme na příčný nosný 
plech (A8) (obr. 3/35 a 3/36). 

• Mezihadicový vazebník protáhneme 
skrze odlehčení tahu a zablokujeme 
otočením doprava (obr. 3/37) 
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3.9 Otočné uchycení  DRIVE 4, TROLLY 75 MO4 (opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.9.1 Jednotlivé části 
28A

28B

17 25

29
27
26
27
10

24  
Obr. 3/38 

Pol Kus Číslo zboží Popis 
24 2 094-008486-00000 Přídržný plech otočný věnec 
25 1 094-001147-00002 Plech úchytu přístroj na předtahování drátu 
26 4 064-000580-00000 šestihranná matka M5 
27 7 064-000582-00000 Podložka M5 
28 A/B 1 094-001066-00000 Otočný věnec skládající se z horní a dolní části 
29 3 064-000635-00000 šestihranný šroub M5x20MM 
17 1 094-007319-00003 Odlehčení tahu 
10 6 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 

3.9.2 Sestava 
24
24
10

10

14

 
Obr. 3/39 

• Přídržné plechy otočný věnec (24) 
upevnit pomocí šestihranného šroubu 
(10  na traverzu (14) 

24

A

24

B

B

14

 
Obr. 3/40 

V obr. 3/21 označené otvory (A) traverzy 
(14) a (B) přídržných plechů slouží pro 
upevnění spodní části (28A) otočného 
věnce (28) 
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Obr. 3/41 

• Spodní část (28A) otočného věnce 
upevníme pomocí šestihranných 
šroubů (29 a podložek (27) na traverzu 
(14) případně přídržné plechy (24). 

• Vnitřní šestihranné šrouby (10) 
přišroubujeme na traverzu (14)(viz 
obr. 3/39,3/40 a 3/41) 

28A

28B

C

C C

C

 
Obr. 3/42 

• Horní část (28B) nasunout na dolní 
část (28A) otočného věnce 
(viz obr. 3/42). 

 
Otvory (C) horní části (28B) slouží 
k uchycení šroubů uchycovacího plechu 
přístroje na předtahování drátu (25)(viz 
také obr. 3/34) 

25

 
Obr. 3/43 

• Plech uchycení přístroje na 
předtahování drátu (25) zasuneme do 
otvorů (C) horní části otočného věnce 
(28B). 

• Pomocí šestihranných matek (26) a 
podložek (27) přišroubujeme plech 
uchycení (25) na horní část otočného 
věnce (28B). 
(viz obr. 3/42 a 3/43). 

9

10

10

17

 
Obr. 3/44 

• Odlehčení tahu (17) přišroubujeme 
pomocí vnitřních šestihranných šroubů 
M8x10 (10) na přídržný plech lahví (9). 
(viz také obr. 3/1). 

 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.9.3 Montáž otočného DRIVE 4 

A7

A7

A7

A7

 
Obr. 3/45 

A7

A7

A7

A7

 
Obr. 3/46 

 
Abb. 3/47 

• Pouzdro na předtahování drátu 
DRIVE4  s gumovými patkami 
postavíme na otvory (A7) plechu 
uchycení (obr. 3/45 a 3/46) 

• Mezihadicový vazebník protáhneme 
skrze odlehčení tahu a zablokujeme 
otočením doprava (obr. 3/47) 
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3.10 Trn/Plech trnu pro otočné uchycení DRIVE 4L, TROLLY 75MO3 (opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.10.1 Jednotlivé části 

16

10

21

19

17

(20)

 
Obr. 3/48 

Pol Kus Číslo zboží Popis 
19 1 094-008454-00000 Přídržný plech trn kompl. včetně pol 20 zdířka otočný trn 
16 4 094-007803-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x16 
17 1 094-007319-00003 Odlehčení tahu 
10 2 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 
20 1 094-007371-00002 Zdířka otočný trn (část podléhající rychlému opotřebení) 
21 1 094-007483-00004 Otočný trn 
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3.10.2 Sestava 

14 19

16 16

 
Obr. 3/49 

• Trn přídržného plechu (19) 
přišroubujeme pomocí vnitřních 
šestihranných šroubů na spodní stranu 
traverzy (14) 
(viz také obr. 3/1). 

21

16

14

 
Obr. 3/50 

• Otočný trn (21) zasuneme do zdířky 
přídržného plechu (19) 
(viz také obr. 3/1). 
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17

 
Obr. 3/51 

• Odlehčení tahu (17) přišroubujeme 
pomocí vnitřních šestihranných šroubů 
M8x10 (10) na přídržný plech lahví (9). 
(viz také obr. 3/1). 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.10.3 Montáž otočného DRIVE 4L 

A9

 
Obr. 3/52 

A9

 
Obr. 3/53 

 
Abb. 3/54 

• Pouzdro na předtahování drátu 
DRIVE4L nasuneme zdířkou na 
spodní stranu trnu (A9) (obr. 3/52 a 
3/53) 

• Mezihadicový vazebník protáhneme 
skrze odlehčení tahu a zablokujeme 
otočením doprava (obr. 3/54) 
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3.11 Uchycení přídavných materiálů svařování, TROLLY 75TO1 (opce) 

 

Přezkoušejte prosím při vybalování doplňkové sady úplnost částí! 

3.11.1 Jednotlivé části 

33 34 36 35 7
10

8
 

Obr. 3/55 

Pol Kus Číslo zboží Popis 
33 1 094-008144-00001 Trubka 
34 1 094-008145-00001 Třmen trubky 
35 1 094-008146-00001 Kryt ochrany trubky s otvorem 
36 1 094-008146-00000 Kryt ochrany trubky 
7 1 094-008191-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x30 
10 1 094-000724-00000 Pozinkovaný vnitřní šestihranný šroub M8x10 
8 1 064-000586-00000 Pozinkovaná podložka M8 

3.11.2 Sestava 

35

10/8

1

 
Obr. 3/56 

• Ochranný kryt trubky (35) 
zašroubujeme pomocí vnitřního 
šestihranného šroubu (10) a podložky 
(8) do závitu spodního plechu (1). 
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Obr. 3/57 

• Třmen trubky (34) zašroubujeme 
pomocí vnitřního šestihranného 
šroubu (7) do závitu v plechu 
výškového přestavení (11). 

36

33

34

35
 

Obr. 3/58 

• Trubku (33) zasuneme do krytu trubky 
(35) upevněného ve spodním plechu. 

• Trubku (33) zasuneme do příchytky 
(34) 

• Příchytku (34) zablokujeme 
• Kryt trubky (36) nasuneme na 

montovanou trubku. 

 

Po sestavení je třeba přezkoušet, zda všechny šrouby a spoje jsou pevné. 
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3.12 Upevnění a zajištění plynových láhví 
• Plynové láhve usadíme na nosný plech (kap. 2;K1) 
• Plynové láhve zajistíme pomocí řetězů 
• Je třeba dát pozor na to, aby řetězy pevně přiléhaly na plynových lahvích 

 
Velké láhve 50l a 300 bar zásadně nepřípustné 

 
TROLLY 75 

Plynová láhev 20l, max. 200bar 1x 

Plynová láhev 20l, max. 300bar 1x 

Plynová láhev 50l, max. 200bar 1x 

Plynová láhev 50l, max. 300bar zásadně nepřípustné! 
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