Hegesztő gépek, berendezések listája

Hordozható hegesztőinverter
1
CO2 Védőgázas
fogyóelektródás
hegesztőkészülék

Hegesztőáram (A) 5-160A, Max. elektróda átmérő (mm) 3-3,5 mm,
Hálózati feszültség (V/Hz) 230/50, DC kimenet, heg.paraméterek kijelző,
max. 5,5 kg
Hegesztőáram: 40-420 A (40%BI), 3x400 V bemenet, többfokozatú
ívfeszültség beállítás, vízhűtéses, huzaladagolók négygörgős, vízhűtéses,
0,6-0,8, 1-1,2 mm-es huzalokhoz, 5 m összekötő kábel, földelőkábel,
hegesztési paraméter kijelzéssel.
Hegeszthető alapanyagok:CrNi, Speciális fémek, Acél, Alumínium.
3x400 V bemenet, AC/DC 3-300A hegesztőáram, BI35%-300A, BI100%min 180 A, cos phi 0,98, max 30 kg tömeg. hegesztési paraméter
kijelzéssel

összeg, Ft

egységár, Ft/db

Jótállás, hónap

Szállítási
határidő, nap

sorszám

Adatlap

Referencia típus, tartozékok, egyéb elvárások.

Gyártmány,
típus

Műszaki paraméterek

Mindösszesen

Megnevezés

Ajánlati adatok

10-10 m munka és testkábel, elektródafogó, szerelt kerekekkel vagy kiskocsival
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Tartozékok: vízhűtő egység, huzalelőtolók, kerekes hordozó kocsi, betápkábel,
földelőkábel, MÍG-MAG pisztoly, gázreduktor, rotacsöves gázáramlásmérő
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MagicWave 3000 vagy azzal egyenértékű
tartozékok: 10-10 m munka és testkábel, TIG pisztoly, védőgáz reduktor,kerekes
hordozó kocsival
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TransPulsSynergic 4000 vagy azzal egyenértékű
tartozékok: 4 görgős huzalelőtoló, 15 m összekötőtömlő, földkábel 5m, vízhűtő, MÍGMAG pisztoly, AWI pisztoly, szénelektródafogó, védőgáz reduktor, kerekes
hordozókocsi
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1,3x1,8 m méretben, átlátszó narancs védőfüggöny, 0,4 mm vastag hőálló
PVC anyagból, függesztőgyűrűkkel, ívhegesztésnél keletkező káros
sugárzásokat és azok visszaverődését szűri ki, tükröződésmentes anyagú. EU szabvány: EN1598 szerinti megfelelőségtanúsítással
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1200 W Maximális légszállítás: 200 m3/óra Maximális szívóerő: 23 kPa
Szívó átmérő: 40 mm Névleges áram: 5,5 A Névleges feszültség: 230 V
Súly: 40 kg Magasság: 112 cm Szélesség: 32 cm Hosszúság: 32 cm
Zajszint: 70 dBA Egy körbeforgatható és több irányba állítható önhordó
csuklós kar, hossza: 1,1 m

3

0

0

2

0

0

0

0
0

2

Hegesztőgép- AVI

3
Hegesztőgép- fogyóelektródás
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Plazmavágó
Elektróda szárító
Fényvédő paraván

Hegesztési fűst elszívó
Automata hegesztőpajzs
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Wolfram elektróda köszörű
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3x400 V/50Hz bemenet, 5-400A hegesztőáram, BI100% min 320A,
fokozatmentes beállítás, impulzushegesztés semleges és aktív
védőgázzal, AWI és MMA funkciók, szénelektródés gyökfaragás
lehetősége, digitális vezérlés, Cos phi 0,99, hatásfok min 86%, hegesztési
paraméterek kijelzése, vízhűtés
3x400V, 14A, max vágható anyagvastagság 30 mm, IGBT inverteres
technológia, 30-70A vágóáram, BI 60%, HF ívgyújtás
Hordozható, villamos fűtésű, kombinált szárító hőmérséklet 50-300°C ,
kapacitás 20-24 kg

Automatikusan sötétedő, DIN 9-13 sötétedési fokozatig, légzésvédővel
Leírás: -15-180 fokig állítható köszörülési szög
-Precíz hossz beállítás és rögzítés
-Zárt rendszerű folyadékhűtéses köszörülés a túlmelegedés elkerülésére
és a gyémánt köszörű élettartamának növeléséért
-környezetbarát lezárható kapszulás porgyűjtés a nehézfémek szakszerű
újrahasznosíthatóságára
-Zárt rendszerű folyadékhűtéses vágókorong (csak az Ultima TIG
esetében)
-15 mm-es minimális köszörülési hossz
-Polírozott köszörülési felület a könnyebb ívgyújtás, ritkább köszörülési
ciklus és a stabilabb ívtartás érdekében
-Munkaasztali rögzítő konzol

ESAB PK 5 vagy azzal egyenértékű

Kivitel, alkalmazás: hegesztéshez. 99% felfetti szűrési hatásfokkal, megtisztított
levegő a műhelyben marad. Ref.típus: SOS 181.S
Vizor3000

ESAB Ultma TIG vagy azzal egyenértékű
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