
Ø 0.6 / 1.6

Ø 200/300

Ø 0.6 / 1.6

Ø 200/300

- n vízhűtéses huzaladagolóval (opcionális EXAFEED 4L)
-  területen léghűtéses huzaladagolóval (opcionális NOMADFEED)

Gyökfaragás szénelektródával (Ø 6.4 mm-ig) 
TIG DC, gyújtással.

Tartozékok nélkül szállítva

GENFEED 4L
032620

Opcionális tartozékok:

MULTIPROCESS HEGESZTÉS

 MMA : bázikus, rutil és cellulóz elektródák (Ø 6 mm-ig)  
 MMA Pulse : a lentről felfelé történő függőleges hegesztéshez
 MIG / MAG : tömör huzal (Ø 0.6/1.6 mm) és portöltéses huzal (Ø 2.4 mm)

STRAPABÍRÓ
bakos rögzítés a gépen belül   

szállítás és hordozhatóság érdekében
védelmi 

INTUITÍV
 Látható kijelző, még erős napsütés esetén is. 
 Egyszerű kezelőfelület könnyen állítható 

memóriahely a hegesztési paraméterek tárolásához 
Távirányító (opcionális).

, gáz- és kőolaj ipari, 
Megnövelt termelékenység köszönhetően a magas bekapcsolási időnek (400A @ 60%) .
Optimalizált hűtés a légcsatornás kialakításnak köszönhetően, amely segít az 
elektronikus alkatrészek megvédését a portól.

INTENZÍV HASZNÁLAT

NOMADFEED 452-4
036543

GENCOOL
032637

1000W
5.5L

JOB SITE XL
építési terület kocsi

039568032736

• (MMA, TIG)
• Feszültség (MIG-MAG, ívvágás)

•  (MMA)
• Folytás (MIG-MAG)

Elsődleges állítás Másodlagos állítás

FELHASZNÁLÓI VÉDELEM
VRD alacsonyabb kimeneti .  
Zárható billentyűzet, téves használat elleni védelem 
érdekében.

5 m 70 mm2 047617
10 m 70 mm2 047624
10 m 95 mm2 047631

( (

MULTIPROCESS 400 CC/CV
MMA / MIG-MAG / TIG HEGESZTŐGÉP (10  400A)
Cikkszám: 032613
Az inverter technológiával működő MULTIPROCESS 400 egyetlen gépben ötvözi az MMA-t, a MIG-MAG-t és a TIG-t, 
kivételes hegesztési teljesítményt nyújtva. A fejlett elektronikával és megerősített szerkezettel rendelkező 
berendezés garantálja a maximális termelékenységet még a legextrémebb körülmények között is. , 
ellenálló és sokoldalú, a MULTIPROCESS 400 egy új szint a hegesztésben.

15 m95 mm2 038349
20 m95 mm2 038431

Palacktartó opció
039551



15 m 95 mm2 038349
20 m 95 mm2 038431

5 m 95 mm2 032439
10 m 95 mm2 032446

m/min
inch/min

ømm ømm
eredeti alkatrészek 

EN60974-5
(40°C) IP

U1 GAS NO
GAS 200 300 Electronic

Control
m/min cm/kg

17 Vdc - 113 Vdc
30 Vac - 80 Vac

0.6
-

1.6

0.9 / 1.0
-

2.4
 

100 W

1.0
-

24.0
1.6

 TÖMÖR HUZAL 
425 A @ 60%
300 A @ 100% 23 60x22x43

/ 14

NOMADFEED 425-4
MIG / MAG Huzalelőtoló és távvezérlő egység
Ref: 036543

Tartozékok nélkül szállítva

Hőkijelző

Feszültség a 
pisztolyon kijelző

Tápfeszültség 

Hegesztési feszültség

Hegesztőáram

Huzaladagolási sebesség

Huzalsebesség 
potenciométer

KIEGÉSZÍTŐK

HELYSZÍNI MUNKÁKHOZ TERVEZVE

A NOMADFEED 425-4 egy huzaladagoló tok, amely közvetlenül a hegesztő áramkörből veszi át a 
tápfeszültségét.  Ideális a MIG / MAG hegesztéshez, a helyszíni munkákhoz ajánlott, és kompatibilis a legtöbb 
hegesztőgéppel a piacon.

OPTIMUM MIG/MAG SETTINGS

ERGONÓMIKUS

NAGY TEHERBÍRÁS

Optimális MIG/MAG beállítások

Összekötő 
kábelek

Kábelek

Elektronikusan vezérelt huzal sebesség, állítható 
potenciométer a gép elején. 
 2 választható pisztolyüzemmód: 2T vagy 4T.

  Huzalsebesség-szabályozási módok :
CC (áramforrás) or CV (feszültségforrás).
 Lágyindítás funkció : könnyebb első kontakt a hegesztendő fémmel. 
Pontos huzalsebesség beállítás. 
 A képernyőn megjelenő információk kiválaszthatóak.

 Megjeleníti az áramerősséget / feszültséget / huzal sebességet.  
 A kijelző képernyője, nagyon fényes helyzetben is olvasható.  
 Egyszerű vezérlőfelület, a kesztyű viseléséhez tervezett gombokkal.

 EURO csatlakozás.
 Könnyed huzaladagolás.

 Nagy terhelhetőség a nagyobb termelékenység érdekében (425A @ 60%).
 Kompatibilis a levegőhűtéses munkakábelekkel és egy külső hűtőegységhez 

csatlakoztatott vízhűtős munkakábelekkel. 
 Erős, elektronikusan szabályozott huzaladagoló motor (100W).   
 A 4 meghajtóhenger biztosítja a zökkenőmentes táplálást minden típusú huzalon.

 Az elektronika védve a víztől és a portól.
 IP 23 védelem kültéri használatra.
 Szűrt gázcsatlakozás a szennyeződések 
megakadályozásához.
 Csatlakozó kábelek teljes választéka (opcionális).  
 A jobb hordozhatóság érdekében fogantyúval van felszerelve.

Túlfeszültség jelző 
400 V-ig védett

Standard hajtóhengerek Type E - Ø 30 mm Type C - Ø 37 mm
Porbeles huzalhoz Ø 1.6 (038615) Ø 1.2 / 1.6 (038646)

E
C




