
       Телоподаващи апарати 
                                                                           Серия Професионал



  
   COMBO WELD 200 A – комбиниран апарат

➣режими на работа: ММА & Миг – Маг*
➣захранване: 230 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 30 А – 200 A
➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 до 1,0
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 75%
➣степен на защита: IP 21
➣тегло на апарата: 17,500 kг

Описание
ММА & МИГ-МАГ – за ръчно и автоматично заваряване с всички видове електроди за 
черни и цветни метали и заваръчна тел подходящи за отговорно заваряване на всички 
цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално заваряване в защитна газова среда

Възможност за работа с агрегат: мощност 8,9KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 2,136.00 лв с ДДС



  
   COMBO WELD 230 A – комбиниран апарат

➣режими на работа: ММА & Миг – Маг*
➣захранване: 230 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 40 А – 230 A
➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 до 1,2
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 100%
➣степен на защита: IP 21
➣тегло на апарата: 24,500 kг

Описание
ММА & МИГ-МАГ – за ръчно и автоматично заваряване с всички видове електроди за 
черни и цветни метали и заваръчна тел подходящи за отговорно заваряване на всички 
цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално заваряване в защитна газова среда

Възможност за работа с агрегат: мощност 11,0KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 2,700.00 лв с ДДС



  
   COMBO WELD 260 A – комбиниран апарат

➣режими на работа: ММА & Миг – Маг*
➣захранване: 230 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 40 А – 260 A
➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 до 1,2
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 100%
➣степен на защита: IP 21
➣тегло на апарата: 25,500 kg

Описание
ММА & МИГ-МАГ – за ръчно и автоматично заваряване с всички видове електроди за 
черни и цветни метали и заваръчна тел подходящи за отговорно заваряване на всички 
цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално заваряване в защитна газова среда

Възможност за работа с агрегат: мощност 12,5 KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 3,060.00 лв с ДДС



  
   COMBO WELD 400 A – комбиниран апарат

➣режими на работа: ММА & Миг – Маг*

➣захранване: 3х380 V/50 Hz

➣заваръчен ток: 50 А – 400 А

➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 до 1,6

➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 100%

➣степен на защита: IP 21

➣собствено тегло: 38.000 kg

Описание
ММА & МИГ-МАГ – за ръчно и автоматично заваряване с всички видове електроди за 
черни и цветни метали и заваръчна тел подходящи за отговорно заваряване на всички 
цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално заваряване в защитна газова среда

Възможност за работа с агрегат: мощност 16,0 KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 6,000.00 лв с ДДС



  
                                МИГ - МАГ 200 А 

➣режими на работа: Миг – Маг*
➣захранване: 230 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 30 А – 200 A
➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 – 1,0
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 75%
➣степен на защита: IP 21
➣собствено тегло: 17,000 kg

Описание
МИГ-МАГ – ръчно и автоматично заваряване с всички видове заваръчна тел подходящи 
за отговорно заваряване на всички цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално
заваряване в защитна газова среда.

Възможност за работа с агрегат: мощност 8,9 KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 1,920.00 лв с ДДС



  
                                МИГ - МАГ 230 А 

➣режими на работа: Миг – Маг*
➣захранване: 230 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 40 А – 230 A
➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 – 1,2
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 100%
➣степен на защита: IP 21
➣собствено тегло: 24,450 kg

Описание
МИГ-МАГ – ръчно и автоматично заваряване с всички видове заваръчна тел подходящи 
за отговорно заваряване на всички цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално
заваряване в защитна газова среда.

Възможност за работа с агрегат: мощност 11.0 KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 2,520.00 лв с ДДС



  
                                МИГ - МАГ 260 А 

➣режими на работа: Миг – Маг*
➣захранване: 230 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 40 А – 260 A
➣диаметър на заваръчната тел: ф 0,6 – 1,2
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 100%
➣степен на защита: IP 21
➣собствено тегло: 25.500 kg

Описание
МИГ-МАГ – ръчно и автоматично заваряване с всички видове заваръчна тел подходящи 
за отговорно заваряване на всички цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално
заваряване в защитна газова среда.

Възможност за работа с агрегат: мощност 12,5 KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 2,760.00 лв с ДДС



  
                                МИГ - МАГ 400 А 

➣режими на работа: Миг – Маг*
➣захранване: 3х380 V/50 Hz
➣заваръчен ток: 50 А – 400 A
➣режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 100%
➣степен на защита: IP 21
➣собствено тегло: 36.00 kg

Описание
МИГ-МАГ – ръчно и автоматично заваряване с всички видове заваръчна тел подходящи 
за отговорно заваряване на всички цветни и черни метали за вертикално и хоризонтално
заваряване в защитна газова среда.

Възможност за работа с агрегат: мощност 16,0 KW

Комплектът включва: кабел щипка-маса и електродържател; шланг с въздушно охлаждане, 
маркуч за газ с филтър.

Цена: 3,540.00 лв с ДДС


