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Versiune Picomig 220 puls TKG

Valori setare curent 5 A - 220 A

Durata activa 40 °C 220 A / 30 %

 170 A / 60 %

 150 A / 100 %

Tensiune in circuit deschis 70 V

Tensiune de alimentare 1 x 230 V

Tolerante

Fercventa

-40 %        +15 % 

50 Hz / 60 Hz

Putere recomandata generator 8.8 kVA

Role de angrenare standard 0.8 + 1.0 mm / Otel

Diamentru rola D200

Conexiune pistolet               Euro 

Clasa de protectie IP23

Testare  

Clasa EMC A

Dimensiuni (L x B x H) 559 mm x 276 mm x 340 mm

 22 inch x 10.9 inch x 13.4 inch

Greutate 18 kg

 39.7 lbs

Standarde IEC 60974-1, -5 and -10 CL.A
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Aparat de sudura MIG/MAG multiproces, compact, portabil, conector Euro, cu 
modul PFC, pentru role D200 de 5 kg
Consum de curent de înaltă eficiență datorită tehnologiei integrate PFC (Power 
Factor Correction).

Proceduri și funcții de sudare

• Sudura cu arc puslat si standard GMAW 
• Formare semnificativa mai mica de stropi si, prin urmare, mai putine lucrari de 
finisare, totul datorita functiei de impuls
• Sudare cu impulsuri a aluminiului si aliajelor de aluminiu
• Caracteristici pentru Otel, CrNi, CuSi, aluminiu și sarma tubulara.
• Sudarea MMA și sudarea TIG prin atingere.
• Perfect pentru sudarea sarmelor cu miez de flux cu autoprotecție
• Funcționare 2T/4T
• Sudarea pe intervale (In puncte)
• Timp de pre- și post-gaz reglabil

Beneficiile tale

• Portabil, compact
• Nu este nevoie să achiziționați caracteristici suplimentare – toate caracteristicile 
pentru acest tip de echipament sunt incluse 
• Carcasă robustă, potrivită pentru utilizarea pe șantier
• Tensiune mare în circuit deschis pentru caracteristici excelente de aprindere
• Unitate de angrenare cu 4 role
• Economie de energie datorită eficienței ridicate și funcției de standby
• Schimbarea ușoară, fără scule, a polarității de sudare
• Cablu de alimentare de 3,5 m cu ștecher rezistent la șocuri de 16 A
• Pachet WPQR gratuit pentru certificare până la și inclusiv EXC2 în conformitate 
cu EN 1090 și pentru sudarea oțelurilor nealiate până la S355 inclusiv
• Protecție la supratensiune: Nu există daune aduse echipamentului dacă este 
conectat din greșeală la o tensiune de rețea de 400 V
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