Svářecí invertor Sharks Super power IGBT 210A

Vaše cena s DPH: <s>3.499,00 CZK</s> <span class="productSpecialPrice">3.49

Svářecí invertor Sharks Super power IGBT 210A je kompaktní, 4kg vážící, snadno ovladatelná super výkonná svářečka.
Součástí balení je svařovací kabel s ukostřovací svorkou, svařovací kabel s držákem elektrod, svařovací štít,
kartáč/kladívko a popruh na rameno a výklopné madlo pro snadné přenášení. Stroj je vybaven účinným chlazením a
ochranou proti přehřátí a rovněž ochranou proti přetížení se světelnou indikací. Svařovací proud lze nastavit postupně
otočným ovladačem v rozmezí 20 až 160 A, přičemž lze na přechodnou dobu navýšit svařovací proud až na 210A! Toto
přechodné navýšení umožňuje funkce SUPER POWER, kterou lze využít po dobu 3minut s následnou pauzou 10minut.
Svářečka byla se skvělými výsledky testována přímo v kovovýrobě naší společnosti Steen QOS našimi profesionálními
svářeči. Díky vybavení nejmodernějšími technologiemi, které ulehčují svařování, se hodí nejenom pro profesionály, ale i
pro začátečníky.
ARC FORCE - Funkce, která pomáhá stabilizovat hořící elektrický oblouk při svařování.
ANTI STICK - Pokud dojde k přilepení elektrody, funkce zajistí skokové snížení svářecího proudu. Elektroda zchladne a
lze ji pak snadno odtrhnout.
HOT START - usnadňuje zapálení oblouku tím, že přechodně zvýší zapalovací proud o 30%.

napětí/frekvence: 230V/50Hz
napětí naprázdno: 60 V
svářecí proud: 20-210 A
jištění: 20 A
účiník: 0,7
jmenovité výstupní napětí: 40 V
ztráta bez zátěže: 40 W
pracovní cyklus: 60%
vstupní proud: 27,2 A
třída ochrany: IP21S
třída izolace: F
účinnost: 85%
použitelné elektrody: 1,6-5 mm
Hot start, ANTISTICK, ARC Force, IGBT
VRD funkce (=zajišťuje v klidovém stavu malé napětí na elektrodě cca 15V, teprve při dotyku elektrody o materiál dojde
k navýšení napětí)
dotykový start a pohotovostní systém
funkce SUPER POWER
hmotnost (produktu): 4 kg
hmotnost (balení): 6,5 kg
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rozměry (produktu): 300x140x210 mm
rozměry (balení): 380x210x255 mm
příslušenství: svařovací kabel s ukostřovací svorkou, svařovací kabel s držákem elektrod,svařovací štít, kartáč/kladívko"
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