http://karba.com.pl

Spawarka inwerterowa MAGNUM THF 224 AC/DC
DIGITAL PULS
kod produktu: U I THF 224
kategoria: Główne kategorie > Warsztat Garaż > Spawanie, zgrzewanie, przecinanie > Spawarki TIG > TIG
AC/DC - inwertorowe

Producent: MAGNUM
Cena brutto: 2 449,00 zł
Cena netto: 1 991,06 zł

Dane techniczne:

Zasilanie
Prąd Spawania
Sprawność
Funkcja MMA
Funkcja PULS
Funkcja HF
Funkcja HOT START
Funkcja ARC FORCE
Funkcja ANTI STICK
Funkcja 2T/4T
Test wypływu gazu
Zabezpieczenie obudowy
Zabezpieczenie zasilania

230V/50Hz
200A
60%
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
IP21S
25A
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Chłodzenie
Napięcie biegu jałowego
Pamięć
Waga

wentylator
67V
TAK
13,6

Opis:

THF 224 AC/DC DIGITAL PULS jest profesjonalną spawarką inwerterową przeznaczoną do
ręcznego, elektrycznego spawania metodą TIG. Z możliwością podłączenia zalnego sterowania
nożnego.

Urządzeniami można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod
otulonych.

Przeznaczone są do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich,
warsztatach naprawczych, przemysłowych, fabrykach itp.

Urządzenia wyposażone są w „miękki” przejrzysty panel umożliwiający ustawienie wszystkich
niezbędnych funkcji spawalniczych (prąd startu/wypełnienia krateru/spawania/bazy, czasy
narastania i opadania prądu, wypływ gazu przed i po spawaniu, częstotliwość pulsu, balans, itd.).
Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń
elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie
wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się
bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają
błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

• spawanie MMA, AC/DC

• możliwość wyboru kształtu fali AC (4 opcje)

• obróbka cyfrowa fali AC

• częstotliwość PULSU AC 250 Hz (zwiększone skupienie łuku)
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• częstotliwość PULSU DC 1000 Hz

• funkcja 2T / 4T

• funkcja puls

• funkcja arc force

• funkcja hot start

• wbudowana pamięć

Wyposażenie:

Przewód spawalniczy TIG 4m

Przewód masowy

*Przy zakupie na Fakturę VAT gwarancja 1 rok
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