Egy gép, nyolc eljárás:
G
NIN
U
T
!
P
CHI hetőség
e
l

5.98
0€

• Impulzus, fogyóelektródás (MIG/MAG)
hegesztés (10-500 Hz-ig állítható
frekvencia)
• Duplaimpulzus, fogyóelektródás (MIG/
MAG) hegesztés (0,5-5Hz, 5-95%-ig
állítható frekvencia és amplitúdó)
• Szinergikus, fogyóelektródás (MIG/MAG)
hegesztés
• HYPER FORCE, szinergikus hegesztés
• HYPER PULSE
• MIG forrasztás
• Egyenáramú AWI hegesztés (Lift-Tig)
• Bevontelektródás ívhegesztés (MMA)

MAHE Hyper MIG WWK 400

MIG/MAG inverteres hegesztőgép, vízhűtőkörrel és külön huzalelőtolóval
• 400A-es teljesítmény, bővíthető!
• WWK: beépített vízhűtőkörrel és külön
huzalelőtolóval!
• HYPER PULSE hegesztés (akár
50%-kal gyorsabb hegesztés,
fröcskölésmentes, stabil hegesztési
folyamat)
• HYPER FORCE hegesztés (szinergikus
hegesztési eljárás melynek eredménye
mélyebb beolvadás, egyenletesebb
varrat felület, kevesebb fröcskölés)
• Robosztus, masszív felépítés az ipari
követelményeknek megfelelően
• 4 görgős (2 hajtott) masszív huzalelőtoló
• 2-4 Taktus / Gáz elő- és után futás /
Végkráter feltöltés
• IP23 (por és cseppenő víz ellen
védett) és „S”(veszélyes helyeken, zárt
tartályokban használható, áramütés
ellen védett) minősítéssel rendelkezik!
• Túlmelegedés és túlfeszültség elleni
védelem / Gyújtás könnyítés (HOT

START)
• Nagysebességű impulzus hegesztés
• Hideghuzalos hegesztés (COLD ARC)
• Duplaimpulzus panellal felszerelve
• Opcionális HYPER COLD hegesztés
• AJÁNDÉK: 1,4m összekötőkábel
• Ajánlott felhasználási terület:
ipari berendezések gyártása, autóipar,
építőipari gépek, munkagépek, tároló
tartályok, gép és készülékgyártás, vasúti
gépjárművek gyártása, hajógyártás,
acélépítmények
• Ajánlott alapanyagok:
Szerkezeti acél / Bevonatos szerkezeti
acél / CrNi acélötvözet / Duplex
acélötvözet / Nikkel alapú anyagok /
Alumínium anyagok
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• Impulzus, fogyóelektródás (MIG/MAG)
hegesztés (10-500 Hz-ig állítható
frekvencia)
• Szinergikus, fogyóelektródás (MIG/MAG)
hegesztés
• HYPER FORCE, szinergikus hegesztés
• MIG forrasztás
• Bevontelektródás ívhegesztés (MMA)

MAHE EcoPulse CWK 4000

MIG/MAG inverteres hegesztőgép, beépített vízhűtőkörrel
• 400A-es teljesítmény!
• CWK: beépített vízhűtőkörrel!
• HYPER FORCE hegesztés (szinergikus
hegesztési eljárás melynek eredménye
mélyebb beolvadás, egyenletesebb
varrat felület, kevesebb fröcskölés)
• Robosztus, masszív felépítés az ipari
követelményeknek megfelelően
• 4 görgős (2 hajtott) masszív huzalelőtoló
• 2-4 Taktus / Gáz elő- és után futás /
Végkráter feltöltés
• IP23 (por és cseppenő víz ellen
védett) és „S”(veszélyes helyeken, zárt
tartályokban használható, áramütés
ellen védett) minősítéssel rendelkezik!
• Túlmelegedés és túlfeszültség elleni
védelem / Gyújtás könnyítés (HOT
START)
• Szinte minden hegesztési feladat
elvégzésére alkalmas. Az impulzusívű
hegesztésnek köszönhetően
a fröcskölés szinte teljesen

megszüntethető és AWI minőséghez
hasonló varrat érhető el Alumínium,
Inox, ötvözött vagy ötvözetlen acélok
esetében, gyorsabban, hatékonyabban,
egyszerűbben
• Egyszerű kezelhetőség és beállítás
egyértelmű ikonok segítségével
• Ajánlott felhasználási terület:
ipari berendezések gyártása, autóipar,
építőipari gépek, munkagépek,
acélépítmények
• Ajánlott alapanyagok:
Szerkezeti acél / Bevonatos szerkezeti
acél / CrNi acélötvözet / Duplex
acélötvözet / Nikkel alapú anyagok /
Alumínium anyagok
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