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    ММА-ТИГ 200 AC/DC 

Характеристика: 
➣Touch Panel 
➣Захранване: 230V / 50Hz 1-рН. +/- 15% 
➣Регулиране DC TIG: 5-200 А 
➣Регулиране AC TIG: 10-200 A 
➣Регулиране ММА: 10-160 A 
➣ПВ за Imax – 40% (при ММА) 
➣ПВ за Imax – 40% (при ТИГ) 
➣Импулсна честота Hz: 0,5 – 500 Hz 
➣AC Честота Hz: 20-250 Hz 
➣Диаметър на електроди: ММА 1.0-4.0; TIG 1.0-3.2 
➣Изолация: F 
➣Ниво на защита: IP21 
➣Нетно тегло- 13,0 кг. 

Описание: 
Професионален инверторен аргонов апарат, с мултипроцесорно 
управление, пулс, и възможност за запаметяване на 9 програми. 
Предлага пълен контрол на импулсите с възможност за 
регулиране на силата, ширината и честотата на пулса, финна 
настройка в секунди на обдухването с газ преди започване на 
процеса и защита с газ след изгасване на дъгата. Функция 
електрожен. Подходящ е за всички видове метали (алуминий, 
мед, месинг и т.н.) 
Комплектът включва пълно ободудване с кабели за заваряване и 
аргонов шланг.

Цена: 3,120.00 лв с ДДС



   
    ПРОФЕСИОНАЛ 180 ТБ 

Цена: 2,160.00 лв с ДДС

Описание 
* РЕДЗ – електродъгово заваряване с електроди 
* ВИГ – с допълнителна функция: заваряване по метода TIG (ВИГ) – 
електродъгов начин на заваряване с нетопим волфрамов електрод в защитна 
газова среда от инертен газ с безконтактно палене на дъгата. 

В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и кабел-щипка-маса 3м; ТИГ шланг 4м. 

Режими на работа: РЕДЗ/ММА и ВИГ/TIG* 

Подходящ за всички видове електроди: (рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.) 

➣Захранване: 230 V 
➣Предпазител: 50 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% (MMA) и 75% (TIG) 
➣Степен на защита: IP 21 
➣Възможност за работа с агрегат: мощност  7.7KW 
➣Собствено тегло: 7.30 kg 



   
    ПРОФЕСИОНАЛ 200 ТБ 

➣Захранване: 230 V 
➣Предпазител: 50 А 
➣Заваръчен ток: 20 А – 200 A 
➣Диаметър на електродите: ф 1,00 до ф 4,00 
➣Режим на продължителност на работа при 25°С за Imax%: 75% (MMA) и 75% (TIG) 
➣Степен на защита: IP 21 
➣Възможност за работа с агрегат: мощност  8.9KW 
➣Собствено тегло: 7.30 kg 

Описание 
* РЕДЗ – електродъгово заваряване с електроди 
* ВИГ – с допълнителна функция: заваряване по метода TIG (ВИГ) – 
електродъгов начин на заваряване с нетопим волфрамов електрод в защитна 
газова среда от инертен газ с безконтактно палене на дъгата. 

В комплекта влиза кабел-електодържател 3м и кабел-щипка-маса 3м; ТИГ шланг 4м. 

Режими на работа: РЕДЗ/ММА и ВИГ/TIG* 

Подходящ за всички видове електроди: (рутил,стоманен,неръждаем,чугунен и др.) 

Цена: 2,328.00 лв с ДДС


