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Spawarka
inwertorowa
WELDMAN TIGER TIG
200 DC HF PULS
Cena

1 149,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

103 031

Opis produktu

Opis produktu
Spawarka inwertorowa TIGER TIG 200 DC HF PULS wykonana w
technologii MOSFET do spawania metodą TIG DC/TIG DC PULS oraz MMA
elektrodami otulonymi prądem stałym (DC).
Przeznaczona do spawania elektrodami wolframowymi w osłonie gazu
obojętnego lub elektrodami rutylowymi i zasadowymi do 4 mm różnych
gatunków stali (węglowej, nierdzewnej, kwasoodpornej) oraz metali
kolorowych (miedź, tytan) z wyjątkiem aluminium, mosiądzu.
Spawarka posiada cyfrowy wyświetlacz prądu spawania.
Możliwość wyboru 3 trybów pracy TIG:
- bez pulsu
- z pulsem o małej częstotliwości (0,5-2Hz)
- z pulsem o dużej częstotliwości (50-200Hz).
Regulacja wypływu gazu po wygaśnięciu łuku (metoda TIG).
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Wyposażenie w funkcję TIG DC PULS zapobiega przepalaniu podczas
spawania cienkiego materiału (o grubości poniżej 1,5 mm) lub
przebarwianiu materiału (podczas spawania stali nierdzewnej).
Zajarzenie łuku w trybie bezstykowym (TIG HF). Czerwona dioda LED na
przednim panelu informuje o wyłączeniu z powodu przeciążenia.
Spawarka posiada funkcje ułatwiające spawanie metodą MMA:
– HOT START (gorący start): zwiększa prąd spawania przy zajarzaniu
łuku celem ułatwienia zapłonu elektrody
– ARC FORCE (dynamika łuku): skraca długość łuku podczas zwiększania
prądu spawania optymalizując przenoszenie kropli roztopionej elektrody
na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia
elektrody ze spawanym materiałem
– ANTI STICK: ogranicza prąd spawania zapobiegając przyklejaniu się
elektrody do spawanego materiału
Zwarta i kompaktowa budowa sprawia, że urządzenie ma zastosowanie
w pracach naprawczych w halach i w terenie.
Przenoszenie ułatwia wyposażenie spawarki w sztywny uchwyt
transportowy.

Na wyposażeniu standardowym posiada:
- przewód zasilający 2 m z wtyczką 230V
– uchwyt spawalniczy TIG WP 26 4 m (DX50)
– przewód spawalniczy 2 m z uchwytem elektrody 200A (DX50)
– przewód masowy 2 m z zaciskiem 300A (DX50)
– przyłącze gazowe do węża technicznego 8 mm
– gniazdo sterowania uchwytem 2-pinowe i gniazdo gazowe
szybkozłącze mini
– tarczę spawalniczą
– szczotkę

wygenerowano w programie shopGold

Dane techniczne
Do pobrania
Instrukcja obsługi
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