
Invitation

Torsdag & fre
dag den 4. og 5. april

SVEJSNING  -  SKÆRING  -  SLIB

Slibning & Afgratning

Robot-svejsning

 AFGRATNING

 SLIBNING 

 SVEJSNING

 ROBOTSVEJSNING



Slibe-dage 
Velkommen til

EFFEKTIV SLIBNING OG AFGRATNING 
I HØJESTE KVALITET

Før

Efter

OPLEV NYHEDEN MD7 CB 1350 

MED FULDT UDSTYR

Vi har opstillet 5 COSTA slibe- og afgratningsmaskiner  
i forskellige størrelser.

Book tid og tag gerne egne emner med til test.
Velkommen i Nordens største Costa-showroom

 Kvalitet vi tør stå inde for...2



• Vi har opstillet 3 professionelle 
svejserobotter. 

• Vi viser høj-effektiv robot-
svejsning med Kemppi X8.

• Book tid til demosvejsning.

VI VISER DIG
PERFEKTE SVEJSNINGER

HURTIG OPSTART OG
LET PROGRAMMERING

Robot-svejse-dage
Velkommen til

TILMELDING
Tilmeld til slibe- og robot-svejse-dage torsdag og fredag den 4. og 5. april kl. 8-18
på mail: mail@ritek.dk eller tlf. 70 20 90 10.

Vi glæder os til at se dig.

Tilmeld dig DEMODAGE torsdag og fredag den 4. og 5. april kl. 8-18  3
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Kemppi X8
• Optimale lysbueegenskaber
• Fremragende lysbuetænding
• Ingen svejsesprøjt
• Læs mere om Kemppi X8  

på side 5.

RIT UR-10-E Pro X8 er udviklet af Rønde Industriteknik. Svejserobotten 
er bygget af de bedste gennemprøvede produkter på markedet. Kemppi 
500 X8 leverer kvalitetssvejsning i alle ståltyper. 
Robotarmen benyttes i en lang række applikationer verden over, og er 
solgt i mere end 25.000 eksemplarer, og har en præcision på 5/100 mm.
Bord og konstruktion er i meget kraftigt gods. Vi tør godt stå inde for 
kvaliteten.

Trådløs styring 

Trådløs betjening af funktion erne 
på Kemppi X8.

Mulighed for ændring af alle 
svejse indstillinger under/efter 
svejsning. 

Designet til svejsere!

Hurtig programmering og perfekte resultater hver gang.
Tidsbesparende ned til få emner

Fakta om din nye stærke kollega
• Dækker både store og små svejseopgaver

• Tilkoblet KEMPPI X8

• Ny software til highspeed svejsning - Wisefunktioner mv.

• Optimeret justerbar lysbue med mulighed for puls/dobbeltpuls svejsning  
i alle gængse materialer.

• Trådløs fjernregulering af alle parameter på X8 wirefeeder og stømkilde. 

• Vandkølet X8 svejsebrænder  
Intermittens 500 A ved 100% belastning.

• Stærk selvbærende konstruktion med tophængt RIT UR-10-E Pro X8 for 
optimal arbejdsstilling for både robot og operatør

• Gennemsigtigt svejseforhæng og plads til fiksering af gasflaske

• Integreret svejsebord (2000x2000 mm), med 700 huller  
for korrekt fiksering af emner

• Loftet virker som emhætte ved tilslutning til udsugning

• Kan let flyttes rundt i virksomheden efter behov



NYHED  NYHED  NYHED
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Kemppi X8
• Optimale lysbueegenskaber
• Fremragende lysbuetænding
• Ingen svejsesprøjt
• Læs mere om Kemppi X8  

på side 5.

Topmonteret for størst 
mulig fleksibilitet

Verdens mest udbredte 
robotarm med en  

præcision på 5/100 mm

2000x2000 mm robust 
arbejdsbord

RIT UR-10-E Pro X8 er udstyret med verdens mest udbredte robotarm  
og den imponerende svejser Kemppi X8.

Robotsvejsning
  Let programmering
  Kvalitet hver gang
  Svejs i alle ståltyper

SPAR TID
TJEN PENGE
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 Højeste svejsekvalitet

KEMPPI X8
Svejs i alle ståltyper
Kemppi X8 svejser er udviklet til krævende 
industrisvejsning med strømkilde fra 400 
op til 600 A. X8 svejser er en løsning til 
multiprocessvejsning, som sætter nye standarder 
for ydeevne, anvendelse og kvalitet inden for 
svejsning i alle ståltyper.  
Den er udstyret med en digital WPS-funktion.

FORDELE
• Bedste lysbueegenskaber for højtydende austenitisk rustfrit stål, aluminium og 

avanceret højstyrkestål

• Præcist styret svejsestrøm. Opgraderbar op til 600 A

• Trådboksen i nyt design sørger for sikker og ergonomisk indføring af trådspolen

• Trådboksen og svejsepistolen er udstyret med lys, så det er muligt  
at arbejde på dårligt oplyste steder

• Takket være den digitale WPS-funktion kan svejseren hurtigt  
og nemt få adgang til WPS

Vi svejser sprøjtefrit i 
rustfri stål og aluminium. 

Begge dage viser vi  
håndsvejsning med 

Kemppi X8.

DEMO   DEMO  DEMO  DEMO  



 C – Aggregat 
Gummibelagt slibevalse med speciel  
gummi, der er olie- og varmebestandig. 
Elektronisk grit set.  
Slibebåndlængde 3250 mm

 B – Roterende børstehoved-karrusel 
Roterende enhed på lodret akse udstyret med 
8 mod-roterende Ø 350 mm børster  
monteret på vandret akse.

MD7 CB 1350

Med det nye børstesystem er  
maskinen den perfekte løsning til 
afgratning af små emner eller 
stor radius på store emner

Teknisk data
Arbejdsbredde 1350 mm

Slibebånds  
dimensioner

1380 x 3250 mm

Børster 8

Betjening Plc via Touch Screen

 MD7 med nyt børsteaggregat
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 Betjening
 HMI Vision styringen betjenes nemt og 

enkelt via touch screen. Her foretages alle 
maskinindstillinger med mulighed for at 
gemme programmer.

MB2 MB4

Fordele og muligheder
 Afgrater begge sider i ét gennemløb
 Emner fra laser, vandskæring, stans og klip
 Børstet eller slebet finish
 Brugervenlig via touchscreen
 360° kantrunding
 Justerbar kantrunding
 Modular opbygning efter behov
 Modeller med 2, 4 eller 6 aggregater
 Oxygen belægning op til 16 mm.
 Skånsom på overflader med aluzink eller folie
 Meget høj kapacitet på fiberlaser emner

MB6

Afgrater BEGGE SIDER  
i ÉT gennemløb

2 BRUGTE MB4
PÅ LAGER

 Kvalitet vi tør stå inde for...8
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CR CRC

 MD6 kan udstyres med alle 
vores moderne aggregater 
i henhold til det arbejde, 
maskinen skal udføre:

Maskinen kan udstyres til en hver  
slibeopgave.

Disse maskiner er tilgængelige med 
konstant arbejdshøjde til in-line drift, 
og kan behandle emner med vægt på 
op til 500 kg.

Maskinerne bruger 2620 mm lange 
slibebånd, der sikrer længere levetid og 
en konsekvent finish, hvilket reducerer 
forbrugsudgifterne.

MD6 CRCSb 1350

ROBUST

ALLROUND

CRCSb

 Båndslibning
 Kantafrunding
 Finslibning
 Ingen retningsbestemt børstning
 Scotch-Brite ™ polering

 Plc betjenes via  
touch screen.

Bearbejder emner

op til 500 kg.

Kan udstyres med alle 

vores moderne aggregater.

Teknisk data
Arbejdsbredde 1350 mm

Slibebånds  
dimensioner

1380 x 2620 mm

Vertikale børster 15

Betjening Plc via Touch Screen

 Vores “standard” maskine
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MD5 CR 1350

MD5 CR 1350

 MD5 CR 1350 kan 
udstyres med alle 
vores moderne 
aggregater i henhold 
til det arbejde, 
maskinen skal udføre:

Costa MD5 er tilgængelig med det 
fantastiske højeffektive XRS-aggregat, 
som er perfekt til kantrunding og 
ingen retningsbestemt børsteslibning.

MD5-maskinen kan udføre en super 
høj kvalitet til en god økonomi ved køb 
og daglig drift.

MD5 CR 1350 er den perfekte maskine 
til fleksibel produktion. 
Den har, hvad du har brug for! ROBUST

ALLROUND

Udstyret med det 

højeffektive XRS-aggregat
Teknisk data
Arbejdsbredde 1350 mm

Slibebånds  
dimensioner

1380 x 2620 mm

Vertikale børster 15

Betjening Plc via Touch Screen

 Slibning og afgratning
 Afrunding af alle huller og kanter
 Båndslibning
 Ingen retningbestemt  
meget fin børste slibning

 Robust allround maskine 



CV CVC

 Blandet produktion med 
fokus på håndteringsvenlige 
kanter

 Blandet produktion med 
fokus på håndteringsvenlige 
kanter og slebet finish

 Blandet produktion med 
fokus på håndteringsvenlige 
kanter, kantrunding, 
Oxygen kant rengøring, 
dobbelt børstning

En SMART løsning, der gør
automatisk afgratning mulig for
mindre virksomheder og samtidig
bevarer den høje Costa-kvalitet.

MD4 1150

 Super universal maskine

UNIVERSAL

MASKINE

CVV

Teknisk data
Arbejdsbredde 1150 mm

Slibebånds  
dimensioner

1180 x 2200 mm

Vertikale børster 9

Betjening Plc via Touch Screen

Nem og hurtig  

slibning og afgratning  

af emner fra  

klip, stands og skæring
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12 Ydesmindevej 1 - 8560 Kolind - Tlf. 70 20 90 10 - mail@ritek.dk

Se mere på WWW.RITEK.DK

SVEJSNING  -  SKÆRING  -  SLIB

L E G E P L A D S
F O R

P R O F E S S I O N E L L E

DEMODAGE
Torsdag og fredag den 4. og 5. april kl. 8-18. 

Kom og se 5 slibe- og afgratningsmaskiner fra Costa og  
3 af vore egne højkvalitets svejserobotter.

HUSK tilmelding 
til slibe- og robot-svejse-dage på mail@ritek.dk eller tlf. 70 20 90 10.

Vi glæder os til at se dig.

Velkommen til

 Anders kører i Super GT Danmark  
– den førende klasse i Danmark

 AFGRATNING

 SLIBNING 

 SVEJSNING

 ROBOTSVEJSNING

Begge dage kan du møde  
racerkører Anders Elkjær 
med sin racerbil og prøve  

en tur i en  
racerbils-simulator. 

 
Når sulten melder sig er  

pølsevognen åben.


