MOST: FanMIG 404-4N Synergy

FanMIG 404-4N Synergy

380V, 400A la DA25%

Rating: Nu a fost evaluat înc?
Pret

Pune o întrebare despre acest produs
Produc?torRywal rhc

Descriere

MOST prezint? cu mândrie seria de echipamente de sudare profesionale MIG/MAG Fanmig IV MOST proiectat?
pentru aplica?ii industiale ?i profesionale.
Ca urmare a unor teste desf??urate pe diferite echipamente s-a f?cut unele modific?ri fa?? de genera?ia anterioar?.
Noile echipamente, îmbun?t??ite ?i produse sub marca MOST sunt concepute pentru a îndeplini cerin?ele specifice
ale utilizatorilor.

Aceste echipamente sunt proiectate s? sudeze o?eluri carbon, o?eluri inoxidabile ?i aluminiu (dup? echiparea
corespunz?toare a pistoletului ?i a mecanismului de avans).
Bobinajul transformatorului principal este f?cut din cupru ?i ca urmare curentul de sudare este de calitate înalt?.

Întreaga gam? de echipamente are incluse ventilatoare pentru r?cire ?i comutatoare termice pentru protec?ia la
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supraînc?lzire.

Echipamentele au fost echipate cu trei panouri de control de ultim? tehnologie: BASIC, MINOR and SYNERGY.

Func?iile disponibile cu panoul de control Synergy:

• Reglarea în trepte a curentului de sudare
• Reglarea continu? a vitezei de avans a sârmei
• Sudare continu? sau în puncte
• Mecanism de avans cu 2 sau 4 role
• Afi?aj digital
• Valorile ini?iale ale parametrilor de sudare viteza de avans a sârmei, timpii de pre/post gaz ?i timpul de închidere
de crater sunt stabili?i ini?ial de produc?tor conform cererilor clientului
• Reglarea debitului de gaz ?i alimentarea cu sârm? de la o rol? nou?
• Toate reglajele de mai sus se pot face de la un singur buton de pe panoul de control
• 9 programe sinergice pentru sudarea o?elurilor (alegerea programului func?ie de curentul de sudare, viteza de
avans a sârmei sau grosimea materialului)
• Afisare digital? a curentului ?i tensiunii de sudare cu func?ie HOLD (men?inere) ?i a tuturor parametrilor rglabili

Date tehnice:
Tensiunea de alimentare: 3X400V
Curentul de alimentare: 32A
Gama de curent de sudare: 40-400A
Durata activ?: 400A la DA 25% / 290A la DA60% / 240A la DA100%
Trepte de reglare a curentului de sudare: 20
Clasa de protec?ie: IP23S
Mecanism de avans: patru role
Viteza de avans a sârmei: 1-19m/min
Diametre utilizabile de sârm?: o?el carbon 0,8-1,2mm / o?el inoxidabil 0,8-1,2mm / aluminiu 1-1,2mm
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Greutate: 109Kg
Dimensiuni: 500X868X806mm

Aten?ie!
Echipamentul nu este dotat cu alte accesorii!
Accesorii recomandate:
Pistolet pentru sudarea MIG/MAG TBi 6G, 4m, EuroConector (cod produs: 165P342340)
Cablu 35mm2, 4m, cu clem? de mas? de 300A ?i conector TSB 35-50 (cod: 514D03M)
Reductor de presiune CO2/Ar
Garan?ia produsului: 24 luni
Originea produsului: Rywal rhc Polonia
Pre?: 15.066,00 lei (TVA Inclus)
- ofert? valabil? în limita stocului disponibil
- pre?ul de pe site este pre?ul de referin?? în Euro

Unit??i în cutie: 1

Recenzii
Exist? înc? recenzii pentru acest produs.
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