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TECHNOMIG 210 DUAL
SYNERGIC - Aparat de sudura
TELWIN tip invertor MIGMAG
Producator: Telwin

3206.55 lei

(cu TVA)

Specificatii
Tensiune de alimentare : 220 V
Gama de curent reglat : 20 - 200 A
Curent la 60% : 100 A
Curent maxim : 180 A - 20%
Putere absorbita : 2.0 kw 60% - 5.0 kw max
Tensiune in gol : 60 V
Grad de protectie : IP 23
Factor de putere : 0.75
Diametru sarma otel : 0,6 - 1.0 mm
Diametru sarma otel inox : 0.8 - 1.0 mm
Diametru sarma aluminiu : 0.8 - 1.0 mm
Diametru sarma flux : 0.8 - 1.2 mm
Diametru sarma brazare : 0.8 - 1.0 mm
Dimensiuni : 460x240x360 mm
Greutate : 12.3 kg
Descriere detaliata
Invertor de sudura cu sarma MIG-MAG / FLUX / brazare
Sudeaza cu ?i f?r? gaz prin inversarea polaritatii.
Tehnologia inverter asigur? un control mai mare al arcului de sudur? ?i flexibilitate în utilizare cu diferite
tipuri de materiale cum ar fi otel, otel inoxidabil si aluminiu.
Controlat cu microprocesor.
Ecran LCD.
Viziualizare pe ecrunul LCD a tensiunii de sudura, a curentului de sudura si a vitezei de sudura.

Este suficient s? seta?i grosimea materialului ?i se poate incepe sudarea : controlul inteligent si arcul
automat , va men?ine o performan?? bun? în sudura în toate condi?iile de lucru, cu materiale ?i / sau gaze
diferite.
Greutatea redus? ?i compactitatea aparatului asigura, de asemenea,o portabilitate u?oar? în toate
domeniile de lucru, atât în ??interior cât ?i în aer liber.
Ideal pentru lucrari de intretinere, instalatii si reparatii, precum si in ateliere de reparatii auto.
Kit livrare:
- aparatele se livreaza cu pistolet de sudura cu cablu in lungime de 3.0 m ( echipat pentru sarma plina de
0.8 mm )
- cablu si cleste de masa
Pentru sudarea cu sarma fara gaz (FLUX) sunt necesare urmatoarele accesorii : rola antrenare sarma
fara gaz , duza gaz conica pentru sarma fara gaz, duza contact pentru sarma fara gaz si sarma de sudura
cu flux.
IT REPUBLIC SRL - importator oficial in Romania al firmei TELWIN S.P.A. ITALIA, care de peste 50
de ani este lider mondial in fabricarea de aparate de sudura, roboti si redresoare incarcatoare pentru
baterii si aparate de taiere cu plasma

