
 MIG/MAG : 
- acél és rozsdamentes huzal: Ø 0.6 - 1.0 mm-ig
- alumínium huzal: Ø 0.8 - 1.2 mm
- CuSi és CuAl huzal: Ø 0.8 - 1.0 mm

MMA DC / Pulse : bázikus, rutilos és cellulóz elektródák (akár Ø 5 mm-ig).
TIG DC / Pulse.

Tartozékok 
nélkül eladó

Több eljárásos HEGESZTÉS

ROBOSZTUS ÉS MOZGATHATÓ
 Megerősített fémház és csúszásmentes gumitalpak.
IP 23 védelem.

 2 fogantyú a könnyű mozgatásért.

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG
 4 mikroprocesszor növeli az adatátvitel sebességét és optimalizálja az áramforrás hatékonyságát.
 Magas produktivitás a magas bekapcsolási időnek köszönhetően (150 A @ 60%).
Használható huzaltekercsek: Ø 200 / 300 mm.
 Erőteljes 4-görgős huzalelőtoló motor a hatérkony huzalelőtolásért.
 Nagyon magas ívfeszültség a könnyű ívgyújtásért és a kiemelkedő ívdinamikáért.

OKOS
 SZINERGIKUS mód: Miután kiválasztjuk az anyag/gáz típusát és a huzal átmérőjét,

a MIGPULSE automatikusan kiválasztja az optimális hegesztési paramétereket miközben
megvan a lehetőség a beállítások módosítására (huzalelőtolás mértéke, ívfeszültség,
áramerősség, ívhossz).

KÖNNYŰ HASZNÁLAT
 Új, kezelőbarát felület, mely alkalmazkodik a hegesztő szokásaihoz.
 A gép beállításainak és a szinergiák frissítése USB-n keresztül.
 500 hegesztési program tárolható (USB-n lementhető).
 Feszültségkijelzés hegesztés közben és után (WPS/WPQR).
 Főbb paraméterek megjelenítésének lehetősége a kijelzőn (huzal sebesség, átlagos hegesztési 
feszültség, stb.).
 Kémlelőablak a huzaldob ajtaján a huzal mennyiségének ellenőrzésére, belső világítással.
 Okos hűtésrendszer(akkor működik amikor az ív ég), így csökkenthető az áramfogyasztás, a porbeszívás 
és zaj.
Használható Push-Pull pisztollyal (24 V).

OPTIMALIZÁLT MIG/MAG BEÁLLÍTÁS
 Hegesztési folyamatok : Manuális, Standard, Pulse, Ívmód (meleg/hideg áramerősség)
 Támogatott ütemezési módok: 2T és 4T.
 A hegesztési folyamat teljes kontrollálhatósága: Adagolási sebesség, Hidegindítás, Melegindítás, Felfutás, Lefutás, 
Kráter kitöltés, Utógáz, stb.

PONTOS
 Kalibrálható a hegesztő huzalelőtolás sebessége, hogy azonos legyen a kijelzőn mutatott értékekkel. 
Energia felhasználási kalkulációja megjelenik a kijelzőn szabványoknak megfelelően: EN1011-1, ISO / TR 18491 és QW-409. 
Adathordozás: betölti/elmenti a felhasználó beállításait, USB-n keresztül.
 Visszakereshető: visszakövethető minden hegesztési lépés, hegesztésről hegesztésre, ipari termelésre alkalmas EN ISO 
3834 standard alapján. 
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3 szintű kezelői beállítás:  
- Kezdő: egyszerűsített beállítások
- Haladó: teljes kijelző
- Profi: teljes hozzáférés minden
beállításhoz

MIGPULSE 220 DPC
MIG/MAG Pulse hegesztőgép (10  220A)
Cikkszám: 063280

A MIGPULSE 320 DPC egy digitális 1 fázisú MIG/MAG impulzus hegesztőgép. A legújabb technológiát használva 
gyártjuk a legnagyobb teljesítmény elérése érdekében. Számos szinergikus görbével és kiemelkedő ívgyújtási 
tulajdonsággal/teljesítménnyel bír. Felhasználóbarát és könnyen kezelhető, digitális kezelőpanel a gyors és könnyű 
hegesztési paraméterek beállításához. Precíz 4-görgős előtolóval felszerelt. A MIGPULSE 220 DPC maximális 
termelékenységet biztosít.




