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STICK 200E FV
bevontelektróda hegesztő (MMA) - 10  200A 
C.sz.: 031067

Inverteres, mikroprocesszoros vezérlésű hegesztőgép fóliatasztatúrával és digitális 
kijelzővel. Többcélú berendezés, 16A-230V-os tápellátással is működni fog, még intenzív 
használat esetén is.

Bármely elektródát képes 
hegeszteni: acél, rozsdamentes 
acél, öntöttvas, rutil és bázikus ø 
1,6 mm-től 5 mm-ig, könnyen a 
alábbi funkcióknak köszönhetően:

• Anti-sticking
• Hot Start
• Arc Force

Kimagasló teljesítmény

• MMA-ről TIG-re váltás egyszerű 
gombnyomásra

• A teljesítmény pontos és gyors
beállítása 2 gombbal.

Szállítási terjedelem :
1 testkábel 1.6m - ø25mm² 
1 elektródafogó 2m - 25mm²

TIG opció:
SR26 4m pisztoly -
csatlakozó 10/25mm²

TECHNOLÓGIA

Nagyon egyszerű beállítás

Tartozékok
• TIG lift : Emeléses kontakt 

gyújtás, automatikus áramlefutás,
nincs HF ezért nincs
elektromágneses zavar.

• Volfrám elektróda 1.6-2.4 mm-ig

TIG hegesztés

Inverter - A hagyományos hegesztőkhöz 
képest ez a technológia lehetővé teszi:
• 

Magasabb üzemi ciklus alacsonyabb áramfogyasztás érdekében•

Automatikus árambeállítás stabil ív eléréséhez

Ez a gép bármilyen helyzetben történő munkavégzésre alkalmas (hosszabbító vezeték helyszíni munkához vagy 
generátorokhoz történő felhasználáshoz), két technológiai megoldással amely kisebb áramfelvételt eredményez 
(PFC) és nagyon széles tápfeszültség tartományban is működik (FV):
• PFC (Power Factor Correction)
Hatékonyan szabályozza és használja az áramellátást, lehetővé téve a szabványos 16A - 230 V-os aljzaton történő
működést még intenzív használat esetén is. Ugyanilyen teljesítményű hegesztő PFC nélkül 32A - 230 V-os aljzaton
működik.
• FV (Flexible Voltage)
Képes 85–265 V közötti tápfeszültség mellett működni.

Védelem az elektromos hálózaton 400 
V-ig terjedő túlfeszültség ellen. Ez a
termék generátorról is működhet,
anélkül, hogy ez káros lenne a
teljesítményére.




