
ЕЛЕКТРОЖЕНИ  
СЕРИЯ ПРОФЕСИОНАЛ



ПРОФЕСИОНАЛ 160 ARBC

➣захранване: 230 V 
➣предпазител: 32 А 
➣заваръчен ток: 20 А – 160 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 4,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 75% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 6.5KW 
➣собствено тегло: 5.10 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Препоръчва се при интензивна работа с 
ЦЕЛУЛОЗНИ ЕЛЕКТРОДИ. 
Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 1,176.00 лв с ДДС



➣захранване: 230 V 
➣предпазител: 40 А 
➣заваръчен ток: 20 А – 180 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 4,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 75% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 7.7KW 
➣собствено тегло: 7.00 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 1,272.00 лв с ДДС

ПРОФЕСИОНАЛ 180 ARBC



ПРОФЕСИОНАЛ 230 ATK

➣захранване: 230 V 
➣предпазител: 50 А 
➣заваръчен ток: 30 А – 230 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 5,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 100% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 11.00KW 
➣собствено тегло: 10.20 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 2,268.00 лв с ДДС



ПРОФЕСИОНАЛ 260 ATK

➣захранване: 230 V 
➣предпазител: 63 А 
➣заваръчен ток: 30 А – 260 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 6,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 100% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 12.80KW 
➣собствено тегло: 10.70 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 2,400.00 лв с ДДС



ПРОФЕСИОНАЛ 300 ATK

➣захранване: 3×380 V/50 Hz 
➣предпазител: 40 А 
➣заваръчен ток: 30 А – 300 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 8,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 100% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 10.00KW 
➣собствено тегло: 12.50 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 2,160.00 лв с ДДС



ПРОФЕСИОНАЛ 350 A

➣захранване: 3×380 V/50 Hz 
➣предпазител: 50 А 
➣заваръчен ток: 30 А – 350 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 8,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 100% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 13.00KW 
➣собствено тегло: 23.50 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 3,600.00 лв с ДДС



ПРОФЕСИОНАЛ 400 A

➣захранване: 3×380 V/50 Hz 
➣предпазител: 50 А 
➣заваръчен ток: 30 А – 400 A 
➣диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 9,00 
➣режим на продължителност на работа при 25°С за 
Imax%: 100% 
➣степен на защита: IP 21 
➣възможност за работа с агрегат: мощност 13.00KW 
➣собствено тегло: 24.00 kg 

Описание 
*РЕДЗ- ръчно електродъгово заваряване с 
електроди 
**Auto TIG – контактно заваряване с Аргон 
***ARC FORCE – краткотрайно увеличаване на 
тока, което стабилизира дъгата, 
тя гори по-равномерно, без прекъсвания и 
припукване

Функция AUTO TIG** 
Прецизна настройка на ARC FORCE*** 
В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и 
кабел-щипка-маса 3м. 
Подходящ за всички видове електроди: 
(рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.)

Цена: 4,200.00 лв с ДДС


