BEVONTELEKTRÓDÁS
INVERTERES HEGESZTŐGÉP
Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL
megbízható társ a
mindennapokban!

kicsi - könnyű - hordozható!

Megbízhatóság, precizitás, minőség

■■ MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek
Liftes (emeléses) AWI gyújtással (elsősorban bázikus
- ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda
leolvasztására alkalmas)
■■ Nagyteljesítményű IGBT technológia!
■■ Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
■■ IP21 védelemnek köszönhetően jól teljesít mostoha
körülmények között, cseppenő víz ellen védett
■■ aggregátorról üzemeltethető!
■■ Precíz ívtartás minden pozícióban
■■ Kapcsolható Lift-TIG funkció
■■ Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
■■ Speciális porvédő és véletlen állítás elleni
burkolat
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda
kb. 50-60A-től)
■■ Íverőszabályzás
a
nehezen
hegeszthető

elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás (ARC
FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
■■ Bevontelektróda átmérő 1,6 - 4mm

+ ajándék:

■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel

BLM-1600TM

BLM-2000TM

230V±10% 50/60Hz

230V±10% 50/60Hz

hálózati biztosíték (A)

16

16 (20A/200A)

Teljesítmény felvétel (KW)

4,7

4,7

Bemeneti feszültség (V)

cos ψ
Hegesztési áramtartomány (A)
Üresjárási feszültség (V)
Hatásfok

≤0.76

≤0.76

10 - 160

10 - 200

63

63

≥76%

≥76%

Bekapcsolási idő

160A / 60%

200A / 60%

40°C, 10 perc

130A / 100%

130A / 100%

Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

MMA / Lift-TIG

nagyteljesítményű IGBT,
kapcsolható lift-tig funkció,
speciális porvédő burkolat,
Aggregátorról üzemeltethető!

IP21

IP21

312X120X183

312X120X183

4,0

4,7

38 900 Ft

48 900 Ft

2015

08

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

1.

BEVONTELEKTRÓDÁS
INVERTERES HEGESZTŐGÉP
Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL
BLM MINI megbízható társ a mindennapokban!

MMA / Lift-TIG

Innovatív fejlesztéseknek,
a nagyteljesítményű IGBT-nek,
sajtolt hűtőbordáknak köszönhetően
teljesítményben

aggregátor

ugyanazt tudja mint a nagyok!
Aggregátorról üzemeltethető!

kicsi - OKOS - könnyű - hordozható!

Bemeneti feszültség (V)
hálózati biztosíték (A)

+ ajándék:

■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel
■■ Kofferes változat
(erős
műanyag
koffer)

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 160A
Bekapcsolási idő 40 °C
30% 160A

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 200A

Bekapcsolási idő 40 °C

30% 200A

BLM-1600DTM

BLM-2000DTM

230V±10% 50/60Hz

230V±10% 50/60Hz

16

16 (20A/200A)

Teljesítmény felvétel (KW)

4,7

7,2

cos ψ

≤0,8

≤0,8

5 - 160

5 - 200

Hegesztési áramtartomány (A)
Üresjárási feszültség (V)
Hatásfok

56

63

≥80%

≥80%

Bekapcsolási idő

160A / 30%

200A / 30%

40°C, 10 perc

100A / 100%

100A / 100%

Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

2.

■■ Állítható Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
■■ Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

IP23S

IP23S

275X115X225

305X135X235

4,6

4,9

KOFFER nélküli változat:

48 900 Ft

58 900 Ft

KOFFERES változat:

52 500 Ft

62 500 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

minden körülmények között!

■■ MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek
Liftes (emeléses) AWI Gyújtással (elsősorban bázikus
- ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda
leolvasztására alkalmas)
■■ Nagyteljesítményű IGBT technológia!
■■ Speciálisan kialakított, sajtolt
hűtőbordákKAL ugyanazt tudja mint a
nagyok!
■■ Digitális kijelző a precíz beállíthatóságért
■■ Digitális vezérlés!
■■ Mikroprocesszoros vezérlés megkönnyíti a hegesztést
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít
mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen
védett
■■ Precíz ívtartás minden pozícióban
■■ Csendes, nyugodt, fröcskölésmentesebb hegesztés
■■ Kis áramon való hegesztés (2,5mm rutilos elektróda
kb. 50-60A-től)
■■ aggregátorról stabilan üzemeltethető!
■■ Állítható íverőszabályzás a nehezen hegeszthető
elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
(ARC FORCE)

BEVONTELEKTRÓDÁS
INVERTERES HEGESZTŐGÉPEK
Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL
Ideális megoldás ipari üzemek számára
ahol külső területen akár 1 fázisról,
üzemben akár 3 fázisról lehet
Hegeszteni 315 Amperral!

NON-STOP FELHASZNÁLÁSRA!

Megbízhatóság, precizitás, minőség

■■ Választható 1 illetve 3 fázisú hegesztés!
■■ 177-506V feszültségről üzemeltethető!
■■ Kapcsolható VRD funkció!
VRD (Voltage Reduction Device) az üresjárási
feszültséget korlátozó biztonsági funkció MMA
üzemmódban történő hegesztés esetén
■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
■■ Állítható ívhossz
■■ Mikroprocesszoros vezérlés és
nagyteljesítményű IGBT technológia!
■■ Aktuális beállított és valós idejű kijelzés
■■ Választható MMA/Lift TIG, VRD funciók
■■ Túlfeszültség, alacsonyfeszültség, túláram
túlmelegedés elleni védelem

■■ aggregátorról stabilan üzemeltethető!
■■ PFC/ZVS technológia
■■ Könnyű súly
■■ Alacsony bemeneti áram
■■ Magas hatásfok, a teljesítmény tényező több mint 0.98
■■ Bevontelektróda átmérő 1,6 - 6mm

MMA / Lift-TIG

Az iparban található szinte összes
elektróda professzionális
leolvasztására.

Opcionális kiegészítők:
■■ AWI (TIG) munkakábel,
■■ Elektródás munkakábel,
■■ Testkábel

és

BLM GM-3150
Bemeneti feszültség (V)

1 ~ 230V±10% 50/60Hz

hálózati biztosíték (A)

3 ~ 400V±10% 50/60Hz

20

3 x 16

TIG

MMA

TIG

Effektív áram (A)

15,2

17

9

12,1

Hegesztőáram (A)

5 - 200

5 - 200

5 - 315

5 - 315

30%

30%

45%

40%

Bekapcsolási idő 40°C
Üresjárati feszültség
Max. elektróda átmérő (mm)
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

MMA

70 / 15 (VRD)
5
IP23S
535x235x435
21,8

249 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

3.

HF AWI (TIG) DC

MAGASFREKVENCIÁS (HF AWI),
ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTRÓDÁS
INVERTERES HEGESZTŐGÉP
BLM
megbízható társ a mindennapokban!
Innovatív fejlesztéseknek,
a nagyteljesítményű IGBT-nek,
sajtolt hűtőbordáknak köszönhetően
teljesítményben

ugyanazt tudja mint a nagyok!
Aggregátorról üzemeltethető!

kicsi - OKOS - könnyű - hordozható!
■■ aggregátorról üzemeltethető!
■■ Állítható Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Állítható íverőszabályzás a nehezen hegeszthető
elektródákhoz - egyenletesebb cseppleválasztás
(ARC FORCE)
■■ Bevontelektróda átmérő 1,6 - 5mm

+ ajándék:

■■ 4m AWI (TIG) munkakábel,
■■ AWI induló szett,
■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel
Bekapcsolási idő 20 °C

55% 200A

Bekapcsolási idő 40 °C

25% 200A

BLM-2000TPM
Bemeneti feszültség (V)

230V±10% 50/60Hz

hálózati biztosíték (A)

20
TIG

Teljesítmény felvétel (KW)
cos ψ
Hegesztési áramtartomány (A)
Üresjárási feszültség (V)
Hatásfok
Bekapcsolási idő
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

4.

MMA

4,6

7,2
0,8
5 - 200
63
≥80%
200A / 25%
IP23S
375x134x240
7,2

114 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

minden körülmények között!

■■ Nagyteljesítményű,
egyenáramú
IGBT
technológia!
■■ Speciálisan kialakított, sajtolt
HűtőbordákKAL ugyanazt tudja mint a
nagyok!
■■ Digitális kijelző a precíz beállíthatóságért
■■ Digitális vezérlés!
■■ 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás
(állítható)
■■ Impulzus funkció! (állítható 0,5-10Hz, 10-200Hz)
■■ Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen
magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok
hegesztéséhez
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít
mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen
védett
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)

MAGASFREKVENCIÁS (HF AWI),
ARGON VÉDŐGÁZAS és BEVONTELEKTRÓDÁS
INVERTERES HEGESZTŐGÉP

Megbízhatóság, precizitás, minőség

■■ 3 fázisú
■■ Digitális kijelző és vezérlés az utolsónak
beállított paramétereket jezi meg
■■ 2/4 Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel és lefutás
(állítható)
■■ Impulzus funkció (állítható 0,5-10Hz-ig,
10-200Hz-ig)
■■ Minimum hegesztőáram 5A (AWI) különlegesen
magas hegesztőív stabilitás nagyon vékony anyagok
hegesztéséhez
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól
teljesít mostoha körülmények között, por és cseppenő
víz ellen védett
■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)

HF AWI (TIG) DC

3 fázisú, egyenáramú,
nagyteljesítményű, HF AWI (TIG)
impulzus hegesztőgép digitális
kijelzővel és vezérléssel.
Aggregátorról üzemeltethető!
az ipar számára fejlesztve!

■■ aggregátorról üzemeltethető!
■■ Bevontelektróda átmérő 1,6 - 6mm

+ ajándék:

■■ 4m AWI (TIG) munkakábel,
■■ testkábel

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 315A

Bekapcsolási idő 40 °C

40% 315A

BLM TP-315
Bemeneti feszültség (V)
Hálózati biztosíték (A)
Üresjárati feszültség (V)

400 / 50
3 x 20
80

Hegesztőáram (A)

5 - 315

Bekapcsolási idő

315A / 40%

Védelem
Méretek (mm)
Tömeg (kg)

IP23S
570x250x400
24,5

249 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

5.

SMART TIG AC/DC
IMPULZUS AWI
INVERTERES HEGESZTŐGÉP
megbízható társ a
mindennapokban!

AC/DC

alumínium és színesfémek egyszerű,
gyors, precíz hegesztéséhez,
Aggregátorról üzemeltethető!

kicsi - OKOS - könnyűhordozható!

■■ Aggregátorról üzemeltethető!
■■ IP23S
védelemnek
köszönhetően
különösen jól teljesít mostoha körülmények
között, por és cseppenő víz ellen védett

+ ajándék:

■■ Awi munkakábel,
■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel

SMART TIG 200 ACDC
Bemeneti feszültség (V)

230V±10% 50/60Hz

hálózati biztosíték (A)

16 (20A/200A)
TIG

Teljesítmény felvétel (KW)
cos ψ
Hegesztési áramtartomány (A)
Üresjárási feszültség (V)
Hatásfok

7,2
0,8
10 - 200
64
≥80%

Bekapcsolási idő

200A / 25%

40°C, 10 perc

140A / 100%

Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

6.

MMA

4,6

IP23S
435x180x265
11

189 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

minden körülmények között!

■■ a LEGÚJABB magas színvonalú igbt
TECHNOLÓGIÁVAL ELLÁTVA!
■■ strapabíró kialakítás
■■ awi funkciók teljes skálája állítható!
■■ PROGRAMOZHATÓ, Digitális vezérlés, minden
paraméter nyomonkövethető, elmenthető a program
memóriában
■■ NAGYMÉRETŰ Digitális KIJELZŐ
■■ Rendkívül egyszerűen kezelhető
■■ Állítható IMPULZUS FUNKCIÓ ac (alumínium
és színesfém) és dc (acél és saválló)
üzemmódban!
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ Synergikus üzemmód (bevontelektródás
módban)
■■ Állítható íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Állítható gyújtáskönnyítés (HOT START)

HEGESZTÉSI KIEGÉSZÍTŐK
HEGESZTŐ ÉS PALACK SZÁLLÍTÓ KOCSIK, VÍZHŰTŐ BERENDEZÉS

27.900 Ft

■■ Masszív és erős kivitel
■■ Formatervezett
acélcső
vázszerkezet
■■ Biztosító lánccal rögzíthető
palacktároló
■■ Kiváló minőségű nagyméretű
gumikerekek a könnyebb,
zökkenőmentesebb
és
biztonságosabb
mozgatás
érdekében
■■ 20 és 40 literes palackok (2db)
egyidejű tárolására és szállítására
alkalmas

Hegesztőgép és
tartozéktartó
kézikocsi
palacktartóval
■■ Masszív és erős kivitel,
acéllemezből készült
■■ Kis- és közepes méretű MMA/AWI
hegesztőgépek és plazmavágó
gépek tárolására alkalmas
■■ Vízhűtő egység tárolására
alkalmas polccal
■■ Tárolóhely
a
hegesztési
kiegészítőknek
■■ Biztosító lánccal rögzíthető
hegesztőpalack tároló
■■ 2db kisméretű önbeálló, és 2db
nagyméretű kerék

VÍZHŰTŐ

■■ MIG, TIG hegesztőgépek
és plazmavágó eszközök
hűtésére.
■■ Alacsony energiafogyasztás
■■ Egyszerű
és
könnyű
csatlakoztatási lehetőség
■■ Hűtőfolyadék szintjelző - gyorsan
megállapíthatja a hűtőfolyadék
szintjének állapotát
■■ A jobb hűtés érdekében oldalsó
szellőzőkkel ellátva
■■ Nagy áramlási sebesség
■■ Autós
hűtőfolyadékkal
is
tökéletesen működik - az
autóiparban
használt
hűtőfolyadékok
alkalmazása
védi a fagyástól és csökkenti a
korróziót a hűtőkörben

kiegészítők

Megbízhatóság, precizitás, minőség

Hegesztőpalack
tároló- és szállító
kézikocsi

22.900 Ft

Hegesztő asztalok, hegesztő- és palack szállító kocsik
készítését vállaljuk egyedi igények szerint is!
BLM Vízhűtő
Hálózati feszültség (V/Hz)

230V±10% 50/60Hz

Névleges teljesítmény (KW)

1,5

Tartály kapacitása (L)
Vízáramlási sebesség (L/perc)

9
8,5

Hálózati biztosíték (A)

1,1

Munkanyomás (MPa)

0,3

Védelem
Méretek (mm)
Tömeg (kg)

IP21S
352x271x493
13,5

85 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

7.

PLAZMAVÁGÓ PISZTOLYOK
ÉS TARTOZÉKOK

plazmavágás

PT-60
kézi

ST-120
kézi

A141
kézi

A151
kézi

17.900Ft
P81
P141
automata
(gépi)

felhasználás hűtés
típusa
típusa

Körzőkészlet

(PT-60, S45, A81, A141, A151)

vágási
gyújtás
terhelhető- légnyomás levegő felhasználás
feszültség
vastagság
típusa
ség (A)
(bar)
(liter/perc)
(mm)

méret nettó lista ár

Kézi

léghűtéses

Pilot
Arc

130 (60%)

4,6 - 5,5

295

10 - 60

6m

67 081 Ft

Automata

léghűtéses

Pilot
Arc

130 (60%)

4,6 - 5,5

295

10 - 60

6m

78 900 Ft

Kézi

léghűtéses

Pilot
Arc

60 (80%)

5

110

30

6m

48 900 Ft

Automata

léghűtéses

Pilot
Arc

60 (80%)

5

110

30

6m

59 900 Ft

S45

Kézi

léghűtéses

Pilot
Arc

500

40 (60%)
60 (100%)

5

115

8 - 12

6m

44 900 Ft

A81

Kézi

léghűtéses

HF

500

80 (60%)
60 (100%)

5

155

20 - 25

6m

41 900 Ft

P81

Automata

léghűtéses

HF

500

80 (60%)
60 (100%)

5

155

20 - 25

6m

59 600 Ft

A141

Kézi

léghűtéses

HF

500

140 (60%)
100 (100%)

5

210

35 - 40

6m
12m

47 680 Ft
65 500 Ft

P141

Automata

léghűtéses

HF

500

140 (60%)
100 (100%)

5

210

35 - 40

6m
12m

65 500 Ft
79 900 Ft

A151

Kézi

léghűtéses

HF

500

150 (60%)
120 (100%)

5

230

35 - 40

6m
12m

65 500 Ft
79 900 Ft

ST-120
STM-120
PT-60
PTM-60

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

minden körülmények között!

PTM-60
STM-120
automata
(gépi)

8.

A81
kézi

INVERTERES PLAZMAVÁGÓ GÉPEK

CUT-100:

■■ Gépi
kivezérlés
vágóasztalokhoz

CNC

automatizált

■■ Plazmavágók
között
EGYEDÜLÁLLÓ
teljesítmény 100A / 100%!
■■ Opcionálisan rendelhető gépi CNC pisztoly

+ ajándék:

■■ 6m centrálcsatlakozós plazmapisztoly,
(kivéve CUT-40 HF Mini)
■■ 5m dinse csatlakozású plazmapisztoly a BLM
CUT-40HF Minihez
■■ testkábel

12 mm

30 mm

50 mm

Maximális vágás

Maximális vágás

Maximális vágás

BLM CUT-40 HF Mini

BLM CUT-60

BLM CUT-100

Hálózati feszültség (V/Hz)

230±10% 50/60

400 / 50

400 / 50

névleges teljesítmény (kw)

6,5

6,75

15

420±20%

315

345

Üresjárati feszültség (V)
Hálózati biztosíték (A)

20

3 x 16

3 x 25

20 - 40

20 - 60

20 - 100

vágás (mm) Acél / Al / Cu

12 / 6 / 6

30 / 20 / 14

50 / 35 / 30

Levegőigény (liter/perc)

140 - 180

140 - 180

140 - 180

3,5 - 4

5

5

7,2

24

40,5

375x134x240

520x240x400

580x310x600

IP23S

IP23S

IP23S

Vágóáram (A)

Üzemi nyomás (bar)
Súly (kg)
Méretek (mm)
Védelem

plazmavágás

Megbízhatóság, precizitás, minőség

■■ Pisztoly ellenőrzés (felvillan a lámpa, ha a pisztoly
nincs jól bekötve, vagy a kopó alkatrészek cserére
szorulnak - kivéve CUT-40 HF Mini)
■■ Intelligens hűtés a hatékonyabb munkavégzéshez,
kevesebbet fogyaszt, halkabb működést tesz lehetővé
(kivéve CUT-40 HF Mini)
■■ Beépített levegő szabályozó reduktor vízleválasztóval
(CUT-40 HF Mini külső levegő szabályozóval)
■■ Pilot
Arc
gyújtás,
automata
hőkioldó
(CUT-40 HF Mini - nagyfrekvenciás gyújtással)
■■ Túlfeszültség védelem, feszültség ellenőrzés
■■ Levegőnyomás ellenőrzés

Bekapcsolási idő 20 °C-on

50% - 40A

85% - 60A

100% - 100A

Bekapcsolási idő 40 °C-on

30% - 40A

60% - 60A

100% - 100A

95 900 Ft

295 900 Ft

499 900 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

9.

NAGYIPARI
MIG/MAG (CO) / MMA / TIG (AWI)
INVERTERES HEGESZTŐGÉP

nagyipari

3 az 1-ben!

fémipari üzemek számára
igazi mindenes!
digitális kijelzés,
digitális vezérlés,
könnyen hordozható,
15kg (300mm) huzaldob.

+ ajándék:

■■ MIG/MAG (CO) munkakábel,
■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel

Bekapcsolási idő 20 °C

60% 200A
Bekapcsolási idő 40 °C
35% 200A

Bemeneti feszültség (V/Hz)

60% 250A

Bekapcsolási idő 40 °C

35% 250A

BLM IMIG-200A

BLM IMIG-250A

230V±10% 50/60Hz

230V±10% 50/60Hz

hálózati biztosíték (a)

16

20

Névleges teljesítmény (KW)

6,8

9,2

30 - 200

30 - 250

0 - 10

0 - 10

Hegesztőáram (A)
Lefutási idő (s)
Üresjárati feszültség (V)

65

65

Gáz áramlási idő (s)

1 - 25

1 - 25

Huzal átmérő (mm)

0,6 - 0,8 - 1,0

0,8 - 1,0 - 1,2

Tömeg (Kg)
Méretek (mm)
Védelem
Bekapcsolási idő (40°C)

10.

Bekapcsolási idő 20 °C

30

38

800x460x686

800x460x686

IP21

IP21

35%

35%

159 000 Ft

179 000 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

minden körülmények között!

■■ Erős, robosztus felépítés, nagyipari minőség
■■ 3 az 1-ben funkcióval ellátott IGBT inverteres
hegesztőgép MIG/MAG (CO), MMA (bevontelektródás),
AWI (TIG)
■■ Nagy terhelhetőség
■■ Digitális kijelző a precíz beállíthatóságért
■■ digitális vezérlés
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ Spool gun automatikus csatlakozó
■■ Digitális Volt és Amper visszajelző
■■ 15kg-os (300mm) huzaldobbal használható!
■■ Lágyindítás
■■ Visszaégésgátlás
■■ Polaritás csere (porbeles huzallal is használható)

Professzionális
bevontelektródás inverteres hegesztőgép
Liftes (emeléses) AWI gyújtással

Áramfejlesztőről
és 50m-es hosszabbítóról is
stabilan üzemeltethető!

MMA / Lift-TIG

Megbízhatóság, precizitás, minőség

■■ MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek
Liftes (emeléses) AWI Gyújtással (elsősorban bázikus
- ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda
leolvasztására alkalmas)
■■ Hegesztő áram: 20-160A
■■ Áramfejlesztőről és 50m-es hosszabbítóról
is stabilan üzemeltethető
■■ Maximális elektróda átmérő 4,0mm (3,2mm-es
elektródával folyamatosan üzemeltethető, 4mm-essel
karbantartó mód)
■■ IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít
mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen
védett
■■ Liftes (emeléses) AWI gyújtás
■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ ajándék:

■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel
■■ műanyag koffer

XTI 160
Bemeneti feszültség (V/Hz)

230V±10% 50/60Hz

hálózati biztosíték (a)

16

Teljesítmény felvétel (KW)

4,4

cos ψ
Hegesztési áramtartomány (A)
Üresjárási feszültség (V)
Hatásfok
Bekapcsolási idő
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

0.93
20 - 160
60
85%
160A / 60%
IP23S
320x140x290
6,4

69 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

11.

Professzionális
három fázisú, Liftes AWI és bevontelektródás
inverteres hegesztőgép

MMA / Lift-TIG

Cellulóz és alumínium
elektródák professzionális
leolvasztására is alkalmas!
Külön kapcsolható AWI funkció
(LIFT-TIG)

■■ Három fázis, 3x400V
■■ MMA - Bevontelektródás inverteres hegesztőgépek
Liftes (emeléses) AWI Gyújtással (elsősorban bázikus
- ipari - valamint bármilyen típusú rutilos elektróda
leolvasztására alkalmas)
■■ Hegesztő áram: 10-250A
■■ Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem
■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
■■ Külön kapcsolható AWI funkció (LIFT-TIG)
■■ Maximális elektróda átmérő 5,0 mm (3,2-4-5mm-es
elektródával folyamatosan üzemeltethető)
■■ Digitális kijelző a könnyebb, precízebb,
egyszerűbb kezelhetőségért!
■■ IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít
mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen
védett

■■ Cellulóz és alumínium elektródák
professzionális leolvasztására is alkalmas!
■■ Áramfejlesztőről is stabilan üzemeltethető!

+ ajándék:

■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel

XTI 203 MMA
Bemeneti feszültség (V/Hz)
hálózati biztosíték (a)
Teljesítmény felvétel (KW)
cos ψ
Hegesztési áramtartomány (A)
Üresjárási feszültség (V)
Hatásfok
Bekapcsolási idő
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

12.

3 x 400 / 50
3 x 16
8,5
0.9
10 - 250
88
85%
250A / 35%
IP23S
490x250x400
18,5

229 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

AC/DC INVERTERES IMPULZUS HEGESZTŐGÉP

■■ Digitális vezérlés!
■■ Az acélok többségét DC módban az impulzus
funkcióval lehet gyorsan hegeszteni, míg
az AC üzemmód lehetővé teszi alumínium és
magnézium ötvözetek hegesztését is!
■■ Négyszög hullám AC AWI (TIG) üzemmódban
■■ Változtatható AC frekvencia
■■ Változtatható IMPULZUS frekvencia
■■ HF Arc indítás
■■ Állítható áramlefutás (TIG módban)
■■ Potméteres AWI (TIG) pisztollyal működtethető

■■ Aggregátorról üzemeltethető!
■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ IP23S védelemnek köszönhetően különösen jól teljesít
mostoha körülmények között, por és cseppenő víz ellen
védett
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

AC/DC

XTI 202P használható AC és DC
üzemmódban AWI (TIG) vagy MMA
hegesztéshez gyakorlatilag
bármilyen fémhez!
Négyszög hullámú AC kimenet
és a pulzálás maximalizálja a
termelékenységet, miközben
csökkenti a hőterhelést!

+ ajándék:

■■ testkábel,
■■ GÁZCSŐ,
■■ VEZÉRLŐ CSATLAKOZÓ
Opcionális kiegészítők:
■■ AWI (TIG) munkakábel,
■■ Elektródás munkakábel,
■■ Reduktor

XTI 202P AC/DC
Bemeneti feszültség (V/Hz)

201 - 253V / 50-60hz

hálózati biztosíték (a)

20

Teljesítmény felvétel (KW)

4,5

cos ψ

0.93

Hegesztési áramtartomány (A)

200

Üresjárási feszültség (V)

56V

Hatásfok

85%

Bekapcsolási idő
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

200A / 25%
IP23S
493x330x320
25

259 000 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

13.

MIG/MAG

Professzionális három fázisú,
kompakt CO hegesztőgép,
beépített huzalelőtolóval

■■ Három fázis, 3x400V
■■ Bekapcsolási idő 30%-on 300A
■■ 4 görgős huzalelőtoló
■■ Mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően
szénacél, alumínium és saválló anyagok könnyebb,
fröcskölésmentesebb hegesztése
■■ Lépcsőzetesen beállítható 20 hegesztési fokozat
■■ Digitális kijelző a precíz beállíthatóságért
■■ Túlmelegedés elleni védelem
■■ 15kg-os huzaltartó
■■ Huzalbefűzés
■■ Gázteszt
■■ Visszaégés gátlás állítása
■■ Lágyindítás beállítás
■■ IP21S védelem
■■ Nagyméretű palacktartó

+ ajándék:

■■ testkábel,
■■ Huzaltoló görgő készlet

XTM 303C
Bemeneti feszültség (V/Hz)

17 - 29

Huzal átmérő (mm)

0,8 - 1,6

Hegesztési áramtartomány (A)

60 - 300

Hegesztési fokozat
Hálózati biztosíték (A)
Bekapcsolási idő
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

14.

3 x 400 / 50

Névleges kimeneti feszültség (V)

20
16
300A / 30%
IP21S
762x450x770
100

268 500 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

Professzionális három fázisú,
külön előtolós CO hegesztőgép,

+ ajándék:

■■ 5m-es lég/vízhűtéses összekötő kábel
(típus függő)
■■ testkábel,
■■ gázkábel,
■■ Huzaltoló görgő készlet

XTM 403S

XTM 403SW

Bemeneti feszültség (V/Hz)

3 x 400 / 50

3 x 400 / 50

Névleges kimeneti feszültség (V)

17,3 - 31,5

17,3 - 31,5

Huzal átmérő (mm)

0,8 - 1,6

0,8 - 1,6

Hegesztési áramtartomány (A)

60 - 350

60 - 350

Hegesztési fokozat

30

30

Hálózati biztosíték (A)

16

16

350A / 60%

350A / 60%

Bekapcsolási idő
Védelem
Méretek H×Sz×M (mm)
Tömeg (Kg)

IP21S

IP21S

1000x600x1400

1000x600x1400

200

200

egyedi ajánlat

egyedi ajánlat

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

MIG/MAG

■■ 403SW - beépített vízhűtőkörrel (léghűtéses
pisztoly használatakor kikapcsolható)!
■■ Három fázis, 3x400V
■■ Bekapcsolási idő 45%-on 400A
■■ 4 görgős huzalelőtoló
■■ Precíziós tekercselésű réztranszformátor
■■ Mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetően
szénacél, alumínium és saválló anyagok könnyebb,
fröcskölésmentesebb hegesztése
■■ Lépcsőzetesen beállítható 30 hegesztési fokozat
■■ 15kg-os huzaltartó
■■ Huzalbefűzés, Gázteszt, Visszaégésgátlás beállítás
■■ Lágyindítás beállítás, Dupla induktív kicsapolás
■■ Teljes méretű gázpalack tartó
■■ Huzalelőtoló vízhűtésre előkészítve
■■ IP21S védelem

15.

Egy darabból álló
felsőrész

Gumírozott mandzsetta

Teljesen bélelt a
nagyobb kényelemért

Rugalmas felsőrész

Gumírozott mandzsetta

Hasított marhabőr

Anyag

Hasított marhabőr

10-es méret

P3830

P3835
Prémium hegesztő
kesztyű (AWI)

Hasított marhabőr

10-es méret

EN388:2004,
EN407:2004,
EN12477:2001

Extra hosszú csuklórész
(19cm)

“A” minőségű bőrből
készült

Legalább 1,2mm vastagságú tenyérrész

Megerősített hüvelykujj
és tenyérrész

Dupla Kevlár erősítés

Kecskebőr

10-es méret

EN388:2004,
EN407:2004,
EN12477:2001

Hosszú csuklórész
(15cm)

Dupla Kevlár erősítés

Kecskebőr, marhabőr
csuklórésszel

10-es méret

EN388:2004,
EN407:2004,
EN12477:2001

Hosszú csuklórész
(15cm)

Megerősített hüvelykujj
és csukló rész

Dupla Kevlár erősítés

Teljesen bélelt a
Könnyű, rugalmas, puha Bélelt, rendkívül puha
nagyobb kényelemért

Hegesztő kesztyű
(AWI)

Ideális a finom
munkákhoz

PU fogó kesztyű

P3860

Varrat nélküli nylon
bélés

Nitril fogó kesztyű

P3870

10-es méret

EN388:2004

8, 10-es méret

EN388:2004

10-es méret

EN388:2004

Kötött pamut felsőrész Kötött pamut felsőrész

P U bevonat a megfelelő Rendkívül jó tapadású
Kötött pamut felsőrész tapadáshoz és kopásál- dupla sűrűségű nitril
bevonat
lósághoz

Latex tenyér és ujjrész

Fogó kesztyű

P3840

munkavédelem

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

Hasított marhabőr

10-es méret

EN388:2004,
EN407:2004,
EN12477:2001

EN388:2004,
EN407:2004,
EN12477:2001

10-es méret

Legalább 1,2mm vastagságú tenyérrész

Teljesen bélelt a
nagyobb kényelemért

EN388:2004,
EN407:2004,
EN12477:2001

Kevlár erősítés

Rugalmas felsőrész

Duplán megerősített
tenyér, mutató/hüvelykujj rész
Teljesen bélelt, puha

Rakodó kesztyű

Rakodó kesztyű

P3825
Prémium hegesztő
kesztyű (CO)

P3820
Hegesztő kesztyű
(CO)

P3802

P3801

Méret

Szabvány

Jellemzők

16.

300ml

600ml

400ml

Galván (CINK)
spray

HAJTÓGÁZ MENTES
A hegesztés során
sérült horganyzott
vagy galvanizált
felületek utólagos
felületi kezelésére
szolgál.

WR7020

WR7030

400ml

400ml

5kg

Letapadásgátló folyadék

WR3005

500g

Letapadásgátló paszta

WR6050

vízbázisú
Megakadályozza a fröcskölések
megtapadását, mivel egy hőálló
réteget képez. A hegesztő pisztoly
forró gázterelőjét 20-25 mm
mélyen kell a pasztába bemártani
a hatékony védelem érdekében.
A paszta szagtalan, és nem
tartalmaz oldószert, szilikont,
koptató adalékot és 500g-os
fémdobozban kerül szállításra.

vízbázisú
Rendkívül hatékony fröcskölés
tapadását gátló folyadék, amely
biztosítja a hegesztő személy
és a környezet biztonságát is.
Az oldószermentes folyadékot
a hegesztés előtt kell vékony
rétegben felhasználni. A
Parweld WR3005 és WR3025
letapadásgátló szer vízbázisú
és nem tartalmaz semmiféle
olyan anyagot, ami hatna a
festékbevonatra, a galvanizált
felületre, vagy egyéb a felület
utókezelést szolgáló anyagra és
egyáltalán nem tűzveszélyes.

oldószer és
oldószer és szilikon mentes, nem oldószer és szilikon mentes, nem
szilikon mentes,
mérgező
mérgező
nem mérgező

A Parweld roncsolásmentes anyagvizsgálathoz használt
folyadékait a hegesztési varratok repedéseinek
kimutatásához lehet használni. Az eljárás 5 lépésből áll
és a vizsgálat elvégzéséhez WR7010 tisztító, WR7030
penetráló (fluoreszkáló anyag) és WR7020 előhívó anyag
szükséges.

oldószer és
szilikon mentes,
nem mérgező

400ml

Repedés
Repedés
Repedés
vizsgáló spray vizsgáló spray vizsgáló spray
- Tisztító
- Előhívó
- Festő

WR7010

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

HAJTÓGÁZ MENTES

Rendkívül hatékony fröcskölés
tapadását gátló spray, amely
biztosítja a hegesztő személy
és a környezet biztonságát is.
A hajtógáz sűrített levegő, így
egyáltalán nem tűzveszélyes.
Az oldószermentes folyadékot
a hegesztés előtt kell vékony
rétegben felhasználni.
A Parweld WR1030
letapadásgátló szer vízbázisú
és nem tartalmaz semmiféle
olyan anyagot, ami hatna a
festékbevonatra, a galvanizált
felületre, vagy egyéb a felület
utókezelést szolgáló anyagra.

HAJTÓGÁZ MENTES

A hatóanyag nem párolog el a munkadarabról és rendkívüli
védelmet nyújt a varrat kezdéstől annak befejezéséig.
A termék növényi olaj felhasználásával készül, teljesen
biztonságos, nem tartalmaz semmiféle veszélyes/káros
anyagot. A folyadék teljesen szilikon mentes és vízben
oldódik, nem hat a felületi bevonatokra, nem befolyásolja a
munkadarab és annak felületének egyéb utólagos kezelését
sem.
A spray 600 ml aktív folyadékot tartalmaz oldószer nélkül.
A folyadék a bádogdobozba helyezett alumínium tasakban
van tárolva. A tasakot körülvevő nyomás hatására a
szelep nyitásakor a folyadék kifolyik. Ez lehetővé teszi,
hogy a permetet bármilyen szögben lehessen szórni és az
anyagot az utolsó cseppig fel lehessen használni. A termék
hatékonyságát növeli az is, hogy csak az aktív hatófolyadék
kerül felhasználásra.

oldószer és szilikon mentes, nem mérgező

Letapadásgátló spray

Letapadásgátló spray

WR5040

oldószer és
oldószer és
oldószer és szilikon mentes,
szilikon mentes, nem szilikon mentes,
nem mérgező
mérgező
nem mérgező

WR1030

WR2060

kiegészítők

17.

munkavédelem

XR926A

automata
hegesztő fejpajzs
frisslevegős szűrő
rendszerrel

automata hegesztő fejpajzs

■■ Teljesen automata be / ki kapcsolás
■■ Megnövelt látómező 98mm x 55mm
■■ Fokozatmentesen állítható sötétedési szint DIN 9 - 13
■■ Fényérzékenység fokozatmentesen változtatható
■■ Kapcsolható hegesztés és csiszolás funkció
■■ Teljes védelem az arcnak és szemeknek
■■ Elem várható élettartama 6 év
■■ UV/IR védelem DIN 16
■■ 12 hónap jótállás (6 hónap az elemre)

szűrő rendszer

■■ Könnyű és hordozható
■■ Védelem a füst, gázok, por és szemcsék ellen
■■ Folyamatosan szűrt légáramlás
■■ Cserélhető Li-ion akkumulátor
■■ Hallható, látható és rezgéssel is figyelmeztető
riasztások (alacsony töltöttség, alacsony légáramlás,
eltömődött szűrő)

XR926A frisslevegős aut. fejpajzs
Látómező (mm)
Filter méret (mm)
UV/IR védelem
Árnyalati tartomány
Energia ellátás
Reakció idő (s)
Világosodási idő (s)
Minimális amper szükséglet (A)
Minimális áramlás (l/perc)

DIN 16
DIN 4 / DIN 9 - 13 (fokozatmentesen állítható)
cserélhető Li-ion elem és napelem
0.000004
0.25 - 0.35 (gyors), 0.60 - 0.80 (lassú)
20
150 - 220

Működési hőmérséklet (°C)

-5°C-tól +55°C-ig

Tárolási hőmérséklet (°C)

-20°C-tól +70°C-ig

Védelem és zajszint

TH2 P, NPF 20, 65db

Töltési idő
Működési idő egy töltéssel
Öv méret (cm)
Ajánlott működési páratartalom
Összes súly (g)
Szabvány

18.

98 x 55
122 x 100 x 9

3 óra
8 óra
80 - 100
20 - 80% RH
920
BE EN 12941 TH2P R SL

135 500 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

BEVONTELEKTRÓDÁS INVERTERES HEGESZTŐGÉP
Liftes (emeléses) AWI GYÚJTÁSSAL
www.solter.hu

Aggregátor és hosszabbító?
Feszültségesés?
NEM probléma!

■■ Különösen magas bekapcsolási idő
folyamatos munkavégzéshez
■■ Digitális kijelző a precíz beállíthatóságért
■■ Kapcsolható Liftes (emeléses) AWI gyújtás
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ MMA (alkalmas rutilos, bázikus, rozsdamentes
saválló acél - inox, alumínium és cellulóz elektróda
leolvasztására)
■■ Energiatakarékos inverter technológia
■■ Letapadás gátlás (ANTI STICKING)
■■ Állítható gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Állítható íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Sokoldalú, kicsi, könnyű, erős
■■ Rendkívűl egyszerűen használható

MMA / Lift-TIG

180 - 280V
hálózati feszültség!
+ ajándék:

■■ elektródás munkakábel,
■■ testkábel
■■ Erős műanyag koffer

STYL 205 PRO Digital
Hálózati feszültség (V/Hz)

180 - 280 / 50

Névleges teljesítmény (KW)

9,5

Hálózati biztosíték (A)

16

Üresjárati feszültség (V)

80

Bekapcsolási idő 20°C (40°C) TIG
Hegesztőáram (A)
Elektróda méret (mm)
Súly (kg)
Méretek (mm)
Védelem

MMA

TIG

200A / 70% (50%)

220A / 75% (50%)

10 - 200

10 - 220

1,6 - 4

1,0 - 3,2
7,5
380x115x225
IP23S

108 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

19.

AC / DC (HF AWI) és bevontelektródás
inverteres egyfázisú hegesztőgép

AC/DC HF AWI

www.solter.hu

és színesfémek egyszerű, preciz,
hegesztésére!
magas bekapcsolási idő folyamatos
munkavégzéshez!

180 - 280V
hálózati feszültség!

■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadás gátlás (ANTI STICKING)
■■ AC impulzus funkció
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem
■■ OFFSET: az elektróda hosszabb élettartamáért
■■ Mikrokontroller (a tökéletes hegesztési varrat
felügyelésére) magas hegesztőívstabilitás
■■ Impulzus funkció (0,1-10Hz-ig vagy 10-500Hz-ig)
■■ JOB (10 memóriahely a beállítások elmenéséhez)
■■ 2/4-Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás
(állítható)
■■ Intelligens hűtés: por- és fémszemcseszennyeződés ellen
■■ Minimum hegesztőáram 10A (AWI) különlegesen
magas hegesztőív stabilitás (vékony anyagok
hegesztéséhez)
■■ Wolfram elektródaátmérő beállítás 0,6-4,8mm-ig
(biztos ívgyújtás, optimális hegesztési beállítás, stabil
hegesztőív)

■■ Egyidőben kétféle hegesztőáram állítási és
menetközbeni kapcsolási lehetőség
■■ Polaritás váltó, DC-, DC+ rutilos és bázikus elektródák
gyorsabb, kényelmesebb hegesztéséhez
■■ AC/AUTO (szinergikus) automata hegesztő fokozat
■■ AC BALANCE állítás a nagyon szennyezett anyagok
hegesztéséhez
■■ AC FREKVENCIA a vékonyabb és mélyebb hegesztési
varratokért
■■ Állítható AC hullámforma sinus, négyszög,
trapéz(sinus - váltóáramban hegyes marad awolfram
vége, precíz, vékony lemezekhegesztéséhez)

+ ajándék:

■■ AWI munkakábel,
■■ testkábel

2330HFP AC/DC
Hálózati feszültség (V/Hz)

180 - 280 / 50

Hálózati biztosíték (A)

25

Üresjárati feszültség (V)

65

Névleges teljesítmény (KW)

Bekapcsolási idő 20°C (40°C) TIG
Hegesztőáram (A)
Elektróda méret (mm)
Súly (kg)
Méretek (mm)
Védelem

20.

9
MMA

TIG

200A / 60% (45%)

200A / 60% (45%)

10 - 200

10 - 200

1,6 - 4

1,0 - 3,2
14
465x280x360
IP23

599 900 Ft
Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

Argon védőgázas (HF AWI) inverteres
hegesztőgépek nagyipari felhasználásra
www.solter.hu

Aggregátor és hosszabbító?
Feszültségesés?
NEM probléma!

120 - 310V
hálózati feszültség!

■■ DDR technológia
■■ Rutilos és bázikus elektróda leolvasztására, szerkezeti,
saválló és ötvözött acél hegesztésére
■■ 2/4-Takt, gáz elő- és utánfutás, áram fel- és lefutás,
végkráter feltöltés
■■ Digitális kijelző
■■ Intelligens hűtés: por- és fémszemcse szennyeződés
ellen
■■ Rendkívül magas bekapcsolási idő
■■ Forradalmian új digitális technológia,
megbízhatóság, könnyű súly
■■ Íverőszabályzás (ARC FORCE)
■■ Gyújtáskönnyítés (HOT START)
■■ Letapadásgátlás (ANTI STICKING)
■■ Impulzus funkció! (0,1-10Hz vagy 10-500Hz)

körülményekre és
felhasználásra tervezve!

■■ 10 Ampertől (AWI) különlegesen magas hegesztőív
stabilitás
■■ Szabályozható ívgyújtási áram (a vékony anyagok
hegesztéséhez)
■■ Egyidőben kétféle hegesztőáram állítási és kapcsolási
lehetőség
■■ Távvezérelhető
■■ Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem

+ ajándék:

■■ testkábel

1990 HF Pulse

2220HF Pulse

120 - 310 / 50

120 - 310 / 50

Hálózati feszültség (V/Hz)
Hálózati biztosíték (A)

16

16

Névleges teljesítmény (KVA)

6,5

8,5

Üresjárati feszültség (V)

Bekapcsolási idő 20°C (40°C) TIG
Hegesztőáram (A)
Elektróda méret (mm)
Súly (kg)
Méretek (mm)
Védelem

HF AWI

EXTRÉM

80

68

MMA

TIG

MMA

TIG

160A / 70% (45%)

180A / 75% (50%)

200A / 75% (60%)

220A / 90% (80%)

10 - 160

10 - 180

10 - 200

10 - 220

1,6 - 4

1,0 - 2,4

1,6 - 4

1,0 - 3,2

4,9

7,2

320x135x285

430x175x325

IP23S

IP23S

268 700 Ft

329 500 Ft

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.
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Together, we create value

KATALÓGUSAINK LetölthetőEK: WWW.INNOTECWELD.COM

BZL MIG/MAG (CO)

AWI (TIG)

Az INNOTEC által gyártott kiváló minőségű
Binzel kompatibilis MIG/MAG (CO)
pisztolyok között egyaránt megtalálható
levegő és víz hűtésű változat is 100-500A
közötti tartományban.

Az INNOTEC rendkívül jó minőségű kézi és
automatikus AWI (TIG) pisztolyok széles
termékskálájával rendelkezik 100-400A
között.

A tökéletes tervezésű markolat rendkívül
ellenálló poliamid és üvegszál együttes
felhasználásával készül. A gömbcsukló és
markolat
tervezésekor
elsődleges
szempont volt a megbízhatóság, a
biztonság és a kényelem.

Az ergonomikus kialakításnak és a
tökéletes
markolat
tervezésnek
köszönhetően a hegesztés sokkal
kényelmesebb, kevésbé fárasztja a tartó
kezet, ezáltal a hegesztési folyamat is
precízebbé válik.
Az egyszerűen cserélhető kapcsoló
rendszerrel a pisztolyok felhasználhatósága
rendkívüli mértékben megnő illetve az
aktuális munkafolyamathoz igazítható.

A kiváló minőségű pisztolyokhoz természetesen azonos minőségű
kiegészítőket, kopóanyagokat is forgalmazunk. Weboldalunkról letölthető
katalógusunkból kiválaszthatja az Önnek megfelelő és a kívánt technológiai
feladat elvégzéséhez szükséges eszközöket.

Aktuális akcióinkat keresse márkakereskedőjénél és
weboldalainkon.

22.

www.innotecweld.com

(TIG) AWI PISZTOLYOK

PATRONOK

PATRON BEFOGÓK

9.500 Ft-tól

131 Ft-tól

319 Ft-tól

KERÁMIÁK

TÖMÍTŐ GYŰRŰK

ZÁRÓKUPAKOK

113 Ft-tól

263 Ft-tól

326 Ft-tól

(CO) MIG/MAG PISZTOLYOK

ÁRAMÁTADÓK

KÖZDARABOK

8.963 Ft-tól

50 Ft-tól

225 Ft-tól

GÁZTERELŐK

GÁZDIFFÚZOROK

HUZALVEZETŐK

281 Ft-tól

141 Ft-tól

750 Ft-tól

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

23.

AUTOMATA FEJPAJZS

hegesztéshez és köszörüléshez
V3 mintás
16.900
Ft
nettó listaár
V3 szürke
15.900
Ft
nettó listaár
V2
11.900
Ft
nettó listaár

TELJES VÉDELEM
az arcnak és szemeknek

■■ Ha fontos Önnek szeme világa, akkor a
legkiválóbb optikai besorolású
filtert használja! (1-1-1-2)
■■ Extra nagy látómező 100x53mm (*XR915H
V3)
■■ Kívülről
kapcsolható
köszörülési
funkcióval, AWI hegesztéshez is 5 Ampertól
■■ Cserélhető gombelemes, és napelemes
táplálás
■■ Automatikus be és kikapcsolás
■■ Választható fokozatmentes érzékenység
(elsötétedés, kivilágosodás)
Középkategória

■■ Rendkívül tartós, könnyű és erős
héjszerkezet, elnyűhetetlen kialakítás
■■ Ideális súlyponttal rendelkező fejkosár
kialakítás
■■ DIN4/5-13,
Lánghegesztéstől
a
plazmavágásig (*XR915H V3)
■■ Ív érzékelő szenzorok több helyen is, az
esetleges kitakarás ellen, 4db(*XR915H
V3, V4)
■■ Automatikusan szabályozott sötétedés és
világosodás
Felső kategória

Felső kategória

Típusszám

XR915H V2

XR915H V3

XR915H V4

Megfelelőség

CE EN175F& EN379&EN166

CE EN175B& EN379&EN166

CE EN175B& EN379&EN166

EN379 Optikai besorolás

1-1-1-2

1-1-1-2

1-1-1-2

Látómező

Nagy 100*42mm

Extra 100*53mm

Extra 100*45mm

Árnyalati tartomány

DIN4/9-13

DIN4/9-13, DIN4/5-8
(lánghegesztés, plazmavágás)

DIN4/9-13

AWI osztályozás

5 Amps <

5 Amps <

5 Amps <

Érzékenység beállítása

Belülről fokozatmentesen állítható

Reakcióidő

<1/30000s (0.03ms)

Késleltetés

0.1-1.0s (Belülről fokozatmentesen állítható)

Ív érzékelő szenzorok

2

Köszörülési funkció
Energia ellátás

24.

V4
12.900
Ft
nettó listaár

4

4

Igen, kívülről állítható
Lítium és napelem

CR2032 gomb- és napelem (alacsony töltöttség visszajelzés)

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A képek csak illusztrációk.

