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Valk Welding Group
P.O. Box 60
2950 AB Alblasserdam

Tel +31 78 69 170 11
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com



Som en av Europas största oberoende leverantörer av solid svetstråd levererar Valk Welding svetstråd av jämn, hög robotkvalitet till ett 
konkurrenskraftigt pris.

Valk Welding högkvalitativa svetstrådar

•  Stål
• Höghållfast stål
• Rostfritt stål
• Aluminium
• Nickellegeringar

Valk Welding Solid, MIG svetstrådar, TIG svetstrådar
• Stål
• Höghållfast stål
• Rostfritt stål
• Aluminium
• Nickellegeringar
• Tunna eller spole, i olika diametrar

Varför Valk Welding svetstråd?
• Robotkvalitet
• Absolut vridningsfri avlindning
• Certifierad
• Tillgänglig från lager
• Kundspecifika logistiklösningar
• Enastående produktkunskap
 
* AWS-kodning 
Valk Welding TIG-svetstråd har AWS-kodning på två 
sidor och levereras i en 5 kg HDF-förpackning.

* Hållbar 
Av hållbarhetsskäl levereras Valk Welding tråd i helt 
återvinningsbara kartonger och tunnor.  Svetstråden är 
spolad och fylld på ett sådant sätt att absolut vridnings-
fri trådavlindning garanteras. Detta begränsar slitaget 
på kontaktrör, minskar motståndet i liners och höjer 
noggrannheten i trådpositioneringen.

* Certifieringar 
Technischer Überwachungsverein (TÜV), Deutsche Bun-
desbahn (DB), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer 
Lloyd och CE-märkning.



«Sedan 2007 har vi använt 
aluminiumsvetstråd från Valk 
Welding på alla våra svetsro-
botar och svetsmaskiner, och 
detta till vår fulla belåtenhet! 

Förutom produktens goda och jämna kvalitet är vi mycket 
nöjda med Valk Weldings service, snabba leveranser och 
problemlösning.»

Patrick Hugelier
STAS NV

• Svetstråd för aluminium

• Svetstråd för höghållfast stål 

«Sedan 2010 använder vi 
svetstråd i rostfritt stål från 
Valk Welding. Den goda, myc-
ket konstanta kvaliteten har 
bevisats genom åren och juste-

ringar i svetsparametrarna begränsas till ett minimum.

Valk Welding har denna specifika svetstråd på lager för oss 
i sina lager i Alblasserdam, som vi omedelbart kan begära 
i nödfall.»

Peter Looy 
DEJONG Gorredijk B.V.

• Svetstråd för rostfritt stål

«Vi har använt svetstråd från 
Valk Welding sedan 2009 till vår 
fulla belåtenhet! Förutom den 
jämna kvaliteten och prestandan 
hos svetstråden är det framför 

allt den övergripande servicen och avlastningen från Valk 
Welding som vi anser är unik på vår mycket oförutsägbara 
marknad. 

Vårt företag utför automatiserad påläggssvetsning med 
hjälp av specialiserade svetsmaskiner, så det är särskilt 
viktigt att vi har en mycket högkvalitativ, pålitlig och kon-
sekvent produkt för att uppnå de standarder för påläggss-
vetsning som vi kräver. Inom ett antal projekt har vi kunnat 
konstatera att det omöjliga gjordes möjligt av Valk Welding 
och vi kommer att fortsätta att använda deras utmärkta 
tjänster!»

John Petticrew
Sulzer Chemtech (UK) Ltd

• Svetstråd för nickellegeringar

«Avlindningen är bättre och 
det blir mindre svetssprut 
än vad vi var vana vid, vilket 
minskar fel och omarbetnin-
gar.»

Lesley Laenen 
VTS Track Solutions

«De första testerna med 
Valk Welding wire visade 
omedelbart att avlindningen 
var bättre än vad vi var vana 
vid, vilket praktiskt taget 

eliminerade alla fel.»

Rainer Nau 
Clemens GmbH

• Svetstråd för stål

Valk HD Super/V3L-5 
Som svar på den ökande efterfrågan på svetstråd för mycket intensiv 
användning, främst för svetsning av tunga konstruktioner där flera 
lager krävs, har Valk Welding utvecklat en ny tråd i samarbete med sin 
leverantör.

• Premium SG3-solidtråd för semiautomatisk- och robotsvetsning.
• Utmärkta matningsegenskaper med väldigt konsekvent pre-

standa.
• Noggrant kontrollerad kemisk sammansättning för utmärkt 

svetsbarhet, mycket stabil ljusbåge och extremt lite svetsprut.
• Ökat innehåll av Mg och Si.
• Mikroelement för kontroll av kiselöarnas storlek, form och 

förekomst.

Vad kunderna säger om våra svetstrådar 

Över 650 ton svetstråd per månad
Valk Welding levererar över 650 ton svetstråd per 
månad till företag inom bland annat maskinbyg-
gnadssektorn, transportindustrin, jordbruks- och 
fordonsindustrin, bilindustrin och många andra 
sektorer.

Snabb och pålitlig leverans
Valk Welding levererar de flesta förbrukningsvaror 
från lager, om möjligt inom 24 timmar, från Valk 
Weldings logistikcenter i Nederländerna, Danmark, 
Frankrike och Tjeckien.



Valk Welding utvecklar och tillverkar sin egen VWPR-robot svetsutrustning, som är särskilt utformad för högre cykeltider 
som uppnås på Valk Welding robotinstallationer.

Valk Welding svetsutrustning

VWPR-svetsutrustning
• Kalibrerad och direkt utbytbar
• 100 % arbetscykel
• Pneumatisk kollapsfäste
• Snabbväxling för svanhals
• Finns i gas- och vattenkyld version
• Utveckling och produktion i egen regi
• Förbrukningsmaterial finns i lager

• Valk Welding QE-slangpaket är idealiskt u� ormade 
för intensiv användning av de snabbaste 
svetsrobotarna på marknaden.

• Quick Exchange-kopplingen gör Valk Welding QE-
slangpaket enkla och snabba a�  byta ut (3 minuter).

Reservdelsväska för robotsvetspistol
• För MIG/MAG, TIG och aluminium
• Pistol och trådmatning
• Komplett uppsättning slitdelar

Ingen omkalibrering krävs
Vid byte av svetspistol behövs ingen omkalibre-
ring av roboten eller ändring av programmen.

Slitdelar finns i lager
Alla slitdelar, gaskåpor, strömkablar, isolatorer och 
spolar för Valk Welding-utrustningen finns till-
gängliga från lager i hela Europa inom 24 timmar.

Reparationstjänst för svetspistol
Fel, brott eller slitage?
Kontakta vår serviceavdelning för 
professionella reparationer.

service@valkwelding.com

Valk Welding QE-slangpaket är idealiskt u� ormade Valk Welding QE-slangpaket är idealiskt u� ormade 
för intensiv användning av de snabbaste för intensiv användning av de snabbaste 
svetsrobotarna på marknaden.svetsrobotarna på marknaden.
Quick Exchange-kopplingen gör Valk Welding QE-Quick Exchange-kopplingen gör Valk Welding QE-
slangpaket enkla och snabba a�  byta ut (3 minuter).slangpaket enkla och snabba a�  byta ut (3 minuter).

Slangpaket för snabbväxling



Problemfri trådmatning

För att säkerställa en friktionsfri matning av svetstråd från tunnan till svetsroboten levererar 
Valk Welding hela sortimentet av Wire Wizard trådmatningsprodukter. Detta Wire Wizard-
program erbjuder en lösning som gör det möjligt att ansluta alla typer av svetsförpackningar 
till alla märken av matare (robotar). Med den patenterade trådmatningsledaren, den pneu-
matiska matningsassistenten och trådstyrningsmodulerna säkerställer Wire Wizard en mat-
ning av svetstråden med mycket lågt motstånd, och är en viktig del av systemet.

Wire Wizards-system för matning av svetstråd

Wire Wizard utvecklar produkter för felfri transport av svetstråd från tunna till 
kontaktrör, oavsett robotmärke eller typ av tunna eller tråd. Det finns en kon för alla 
tunn-typer och kontaktdon för alla trådmatare på marknaden. Högkvalitativa trådledare 
förbinder alla komponenter och säkerställer en matning av svetstråden med mycket lågt 
motstånd av svetstråden.

Flexibla trådledare
Wire Wizards flexibla trådledare är utformade för en lågfriktionsmatning 
av svetstråden. Sortimentet omfattar trådledare speciellt för stål, rost-
fritt stål och aluminium.

Wire Wizard trådledare är tillverkade av polymer för SUS och ALU och för 
matning av svetstråd med en patenterad hårdmetallspiral med elliptiskt 
tvärsnitt.
• Minimal kontakt med svetstråden
• Låg friktionskoefficient
• Hög hållbarhet.
• Låg vikt.
• Extremt flexibelt.
• Förbättrad trådmatning från en ny spole eller tunna.

Den omfattande produktkatalogen 
hjälper dig steg för steg att uppnå rätt 
konfiguration. Tillgänglig för nedladd-
ning på www.wire-wizard.eu eller på 

begäran på
sales@wire-wizard.eu 

Pneuma� c Feed Assistant (PFA)           Anslutning          Trådledaranslutningar      Koner och guide-moduler 



Friktionsfritt genom hörn med 
Wire Guide Modules

Större delen av friktionen vid trådmatning kommer från 
böjar och hörn i trådledarna. Det är därför Wire Wizard 
har skapat en revolutionerande produkt, de patenter-
ade Wire Guide Modules. Dessa trådstyrningsmoduler 
leder svetstråden med hjälp av kullager. De eliminerar 
all friktion, vilket gör trådmatningen enkel, hållbar och 
underhållsfri.

Trådmatningsproblemen i nästan alla svetsceller orsakas 
av bara en eller två böjar i trådmatningen. Dessa pro-
blem kommer att elimineras genom att ersätta dessa 
böjar med trådstyrningsmodulerna. I kombination med 
trådledarna erbjuder Wire Wizard ett underhållsfritt 
trådtransportsystem som resulterar i en minimal belast-
ningsfaktor på trådmatarmotorn och ett minimalt slitage 
på matardelarna.

Den stora vikten på en tunna med svetstråd gör att det är 
att föredra att placera den utanför robotcellen på en lättill-
gänglig plats. När det gäller ett stort robotsystem innebär 
detta att svetstråden måste kunna matas över ett längre 
avstånd.
Wire Wizards Pneumatic Feed Assist (PFA) är en enkel lös-
ning för att föra svetstråd till roboten över längre avstånd, 
upp till 50 meter!!!

Friktionsfri trådmatning 
över större avstånd

• PFA fungerar helt obe-
roende och kan läggas � ll 
i alla befi ntliga system.

• Svetstrådstunnor kan 
tack vare detta placeras 
på platser som är lättare 
att nå.
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