
Rebel™ EMP 255icșiEMP 320ic
Aparate compacte pentru sudură industrială 
MIG/MAG, MMA şi Lift TIG

Domenii de utilizare

 Producţie industrială și generală
 Reparații și întreținere
 Construcții civile
 Industria auto
 Echipamente agricole
 Încălzire, ventilare, aer condiţionat (HVAC)
 Școli de ucenici

Aparate industriale, cu adevărat multiproces, care combină 
putere și mobilitate. Aceste sisteme compacte și ușoare oferă 
flexibilitate în orice mediu de fabricație. Proiectat pentru a 
asigura productivitate și fiabilitate, sistemul de alimentare 
cu sârmă cu 4 roți asigură o calitate superioară și constantă 
a sudurii, indiferent de materialul sudat.
Având un curent de sudare maxim de 350 de amperi, EMP 
320ic este sistemul de sudură universal ideal capabil să 
funcționeze cu toate sârmele de 1,2 mm, pline și tubulare, 
cu un ciclu de funcționare de mare putere. EMP 255ic are 
un curent de sudare maxim de 300 de amperi.

 Parametrii inițiali, cu adaptare automată, oferă o amorsare 
diferită și precisă de fiecare dată, indiferent de tipul și 
dimensiunea sârmei.

 Un ecran TFT multilingv şi extrem de uşor de utilizat 
prezintă liste de piese de schimb și ghiduri de setare a 
parametrilor pentru toate procesele de sudare.

 Cu o greutate de 31,4 kg, aparatul poate fi ridicat manual 
sau transportat pe un cărucior, oferind o mobilitate fără 
egal.

 Un ciclu de funcționare de mare putere, combinat cu un 
sistem robust de alimentare cu 4 roți, oferă viteză și cuplu 
ridicate, ceea ce îl face un instrument perfect pentru cele 
mai exigente sarcini.

 Funcția inovatoare smart-MIG care monitorizează în mod 
dinamic caracteristicile arcului, adaptându-le la tehnica 
dvs. de sudare şi rezultând un arc constant și stabil. Setaţi 
diametrul sârmei, materialul şi grosimea tablei și puteți 
începe sudarea!

 Atingeți performanţe maxime în sudarea MMA cu electrozi 
de până la 5 mm şi performanţe excelente în sudarea Lift 
TIG, cu reglarea debitului de gaz prealabil și posterior şi 
reglarea pantei ascendente/descendente a curentului de 
sudare.

 Se pot conecta simultan două racorduri de admisie a 
gazului (unul pentru MIG şi altul pentru TIG). Un 
electroventil încorporat pentru gaz TIG, montat în partea 
frontală a aparatului, elimină necesitatea unui ventil 
manual pe pistoletul TIG. 

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi esab.com.

Dacă alegeți un aparat de sudură cu randament ridicat, aveți nevoie de materialele de adaos de înaltă calitate ESAB.
Aflați mai mult pe esab.com/fillermetals.



Rebel™ EMP 255icșiEMP 320ic
Specificaţii EMP 255ic EMP 320ic

Tensiune de alimentare rețea 400 V c.a. 400 V c.a.

Domeniu tensiune de alimentare 360 – 440 V c.a. 360 – 440 V c.a.

Număr de faze 3 3

Frecvență de alimentare 50/60 Hz 50/60 Hz

Fişă alimentare Fișă CEE 16 A Fișă CEE 16 A

Cablu alimentare de la rețea 3 m 4x2,5 mm2 3 m 4x2,5 mm2

Curent de sudare maxim 300 A 350 A

Curent de sudare MIG 
Ciclu de funcționare 40%
Ciclu de funcționare 60%

Ciclu de funcționare 100%

255 A / 26,8 V
200 A / 24,0 V
160 A / 22,0 V

320 A / 30,0 V
265 A / 27,3 V
200 A / 24,0 V

Curent de sudare MMA
Ciclu de funcționare 40%
Ciclu de funcționare 60%

Ciclu de funcționare 100%

255 A / 30,2 V
170 A / 26,8 V
130 A / 25,2 V

300 A / 32,0 V
255 A / 30,2 V
180 A / 27,2 V

Curent de sudare TIG
Ciclu de funcționare 40%
Ciclu de funcționare 60%

Ciclu de funcționare 100%

255 A / 20,2 V
215 A / 18,6 V
170 A / 16,8 V

320 A / 22,8 V
265 A / 20,6 V
200 A / 18,8 V

Domeniu viteză de avans al sârmei 2,0 - 20,3 m/min 2,0 - 20,3 m/min

Domeniu diametru sârmă:
Oțel moale
Oțel inoxidabil
Tubulară
Aluminiu

0,8 – 1,2 mm
0,8 – 1,2 mm
0,8 – 1,2 mm
1,0 – 1,2 mm

0,8 -1,4 mm
0,8 -1,4 mm
0,8 -1,6 mm
1,0 -1,2 mm

Dimensiunea bobinei de sârmă 200 mm, 300 mm 200 mm, 300 mm

Aprobări CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 
10, 12 și 13. RoHS

CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 
10, 12 și 13. RoHS

Clasă de protecție IP23S IP23S

Dimensiuni sursă de putere (L x l x Î) 686 x 292 x 495 mm 686 x 292 x 495 mm

Greutate sursă de putere 31,4 kg 31,4 kg



Rebel™ EMP 255icșiEMP 320ic
Funcții EMP 255ic EMP 320ic

Putere de ieșire max. 300 A X

Putere de ieșire max. 350 A X

Sârmă tubulară de până la 1,2 mm X

Sârmă tubulară de până la 1,6 mm X

Tehnică MIG/MAG X X

Tehnică MMA X X

Tehnică Lift TIG X X

sMIG X X

Ecran multilingv TFT X X

Capacitate bobină 200 mm X X

Capacitate bobină 300 mm X X

Mecanism cu patru roți X X

Stocare setări sudură (memorii) X X

Controlul inductanței X X

Funcție declanșator 2t și 4t X X

Reglarea tensiunii în trepte X X

SCT (Terminare în Scurtcircuit) X X

Durata de ardere a arcului electric fără avansul sârmei 
(burn-back) X X

Debit de gaz prealabil și posterior (TIG & MIG/MAG) X X

Sudare prin puncte (MIG/MAG) X X

Purjare gaz X X

Deplasare intermitentă (înainte şi înapoi) a sârmei X X

Creep start (amorsare lentă) X X

Amorsare ușoară (Hot Start) și putere a arcului (MMA) reglabile X X

Pantă ascendentă/descendentă reglabile (TIG) X X

Valvă dublă de admisie a gazului X X

Supapă de evacuare a gazului TIG X X



Informaţii despre comenzi

Rebel EMP 255ic 0700300992

Rebel EMP 255ic incl. PSF 305 3 m 0700303881

Rebel EMP 255ic incl. PSF 305 4,5 m 0700303882

Rebel EMP 320ic 0700300991

Rebel EMP 320ic incl. PSF 305 3 m 0700303883

Rebel EMP 320ic incl. PSF 305 4,5 m 0700303884

Livrarea include: sursă de alimentare cu cablu de alimentare de 3 metri și ștecher, cablu de masă și clește de 4,5 metri, furtun cu 
cuplă rapidă pentru gaz de 4,5 metri, role de avans pentru sârmă de 0,8, 1,0 și 1,2 mm, tuburi de ghidare pentru sârmă de 0,8, 
1,0 și 1,2 mm, instrument de măsurat grosimea.

Opţionale şi accesorii

Pistolet TIG, model TXH™ 202 (4 m) 0700300857

Dispozitiv de comandă cu pedală pentru sudare TIG 
(cablu 4,5 m și conector 8 pini) W4014450

Cărucior cu 2 roți 0700300872

Dacă alegeți un aparat de sudură cu randament ridicat, aveți nevoie de materialele de adaos de înaltă calitate ESAB.
Aflați mai mult pe esab.com/fillermetals.

Piese de uzură şi piese de schimb pentru sârmă de aluminiu

Garnitură PTFE 3 m pentru sârmă de aluminiu de 1,0 mm 0366550884

Garnitură PTFE 3 m pentru sârmă de aluminiu de 1,2 mm 0366550886

Role de antrenare cu canelură U pentru sârmă de 1,0/1,2 mm 0369557006

Tub de ghidare de PTFE pentru sârmă de aluminiu de 1,0 mm 0464659880

Tub de ghidare de PTFE pentru sârmă de aluminiu de 1,2 mm 0464660880

Pentru piese de uzură și de schimb, vă rugăm să consultați catalogul de produse, manualul sau lista pieselor de schimb.
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Rebel™ EMP 255icșiEMP 320ic
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