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lassen & snijden
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batterijladers

pomptechniek
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cleaning equipment

hogedrukreinigers
persluchttechniek

I N V E R T E R S  T I G  -  AC / D C I N V E R T E R S  T I G  -  AC / D C  ( 3 - 4 0 0 V )

TIG TOEBEHOREN
Bestelnr. Omschrijving   Prijs excl. BTW
97555 TIG-toorts - watergekoeld - SR 18 (8m) 261,00 e
97353 Lasset 25G/50   75,00 e
96434 Transportwagen TIG 250 AC/DC 148,00 e
96427 Koelvloeistof (10L)   114,00 e

 

❙ TIG AC/DC voor industrieel gebruik op krachtstroom 3-400 V
❙ Last zowel staal, inox, koper als aluminium in TIG-modus
❙ Professionele interface: 
 - groot kleurenscherm ( 14.5 cm) voor een maximum aan afl eesbaarheid
 - 2-knopsbesturing voor een snelle navigatie
❙ Voorzien van een synergische modus dewelke de instelling van de lasparameters sterk vereenvoudigt. 
❙ Men dient volgende zaken in te geven en de machine berekent zelf de ideale instelling van de laspost: 
  1. Welk materiaal dient er gelast te worden
  2. Welke type lasnaad (hoeklas etc. ...)
  3. Diameter van de wolfram elektrode
  4. Lasdikte van het werkstuk
❙ Naast de synergische modus kan men ook gebruik maken van de manuele modus en zelf alle parameters instellen dewelke men dan kan opslaan in het systeem. 
 (20 geheugenplaatsen)
❙ Unieke Fanless technologie: de vermogenselektronica wordt watergekoeld door een groot koelelement (dus geen luchtgekoelde ventilatie) waardoor de 
 elektronica 100% vrij is van stof. De ingebouwde koeling doet dus dienst als koeling voor de Tig lastoorts alsook voor de vermogenselektronica (stofvrij)
❙ Robuuste behuizing in Aluminium frame
❙ Mits optioneel wielenstel kan deze Tigpost ook mobiel worden ingezet (inclusief gasfl eshouder)
❙ Last in MMA stand met groot gemak: staal, inox, gietijzeren, rutiel of basische elektroden
❙ Regelbare Hot start instelling, regelbare Arc Force instelling en anti-sticking functionaliteit 
❙ In MMA modus heeft men de mogelijkheid uit 2 keuzes:
  1. Mode Easy: automatische instelling van de lasparameters
  2. Mode Pro: in deze instelling kan je zelf al parameters instellen
❙ Mogelijkheid om een afstandsbediening op aan te sluiten (potentiometer of voetpedaal)
❙ Geleverd zonder toebehoren

TIG 250 AC/DC HF
Bestelnr. (3-400 V) 97510 
Instelbereik TIG AC/DC (40°C normal use) 10-250 A (100%)
Instelbereik MMA 10-250 A
Hotstart regelbaar
Zekeringen 16 A
U0 85 V
Beveiligingsklasse IP 23
Connectie 35/50 mm2

Afmetingen 340x640x670 mm
Gewicht 46 kg
Power generator (+/- 15%) 10 kW / 12,5 kVA
Prijs excl. BTW 5233 e 

INDUSTRIAL

❙ 100% Dust Proof

❙ Liquid cooled electronics

(TIG-slijtdelen zie p. 106-107)
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