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PRAKTIK 200 spawarka
inwerterowa z akcesoriami Ideal
Cena

444 zł

Nr. Kat.

PRAKTIK200

Producent

Ideal Professional

Opis
Półautomat spawalniczy Ideal Praktik 200 - spawarki inwertorowe to doskonałe propozycje do Twojego przydomowego
warsztatu. Posiadając prąd spawania o wartości 200A, umożliwia on spawanie elektrodami otulonymi o średnicy nawet do 4,0
mm. Z pewnością wystarczy to na przeprowadzenie drobnych robót remontowo-konserwacyjnych. Praktyczne zasilanie 230V
nie ograniczy wyboru Twojego miejsca pracy.

Przeznaczenie spawarki PRAKTIK 200
Niniejsza spawarka elektryczna przeznaczona jest do spawania elektrodami rutylowymi lub zasadowymi, w metodzie spawania
elektrodą otuloną, do łączenia takich metali jak stal nierdzewna oraz żeliwo. Dysponuje do tego chłodzeniem wentylatorem
oraz istotnym zabezpieczeniem chroniącym przed przeciążeniem.

Urządzenie posiada wiele funkcji ułatwiających spawanie takich jak Anti Stick - funkcja zabezpieczająca przed zwarciem
elektrody ze spawanym materiałem, Arc Force - wspomagająca utrzymanie łuku spawalniczego przez łatwiejsze przenoszenie
kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, chroniąc tym samym przed wygaszeniem łuku, Hot Start - ułatwiająca
zapłon elektrody poprzez dostarczanie większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego oraz VRD - obniżająca napięcie
stanu jałowego na elektrodzie do bezpiecznej wartości, co jest szczególnie ważne podczas pracy w wilgotnym środowisku.
CECHY
Spawarka inwertorowa PRAKTIK 200 do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz
metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciowym zajarzeniem łuku.
Zasilanie jednofazowe.
Umożliwia spawanie elektrodami rutylowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa.
Sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania.
Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:
ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda sklei się ze spawanym
materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego
ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał,
zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym
HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym
zajarzeniu łuku.
Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości
bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.
Maksymalna średnica elektrody otulonej 4,0.
Wyposażony w miernik cyfrowy Ideal
Chłodzona wentylatorem
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
DANE TECHNICZNE
Moc

7,3 kW
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Napięcie stanu jałowego 82 V
Prąd maksymalny 200 A - 60%
Prąd przy pracy 60% 200 A
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0
Stopień ochrony IP21
Zabezpieczenie sieci zasilającej 20 A
Zakres regulacji prądu spawania 10 - 200 A
Znamionowe napięcie zasilania 230 V 50Hz (1ph)
WYPOSAŻENIE
Spawarka inwertorowa PRAKTIK 200
walizka
przewód spawalniczy 1,5m
przewód masowy 1,5m
pasek na ramię
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