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 Állítható Arc force: A jobb beolvadás és a letapadás megelőzése érdekében.

MMA

A nagy bekapcsolási időnek és a forradalmi ívdinamikának köszönhetően 
bármilyen elektródát (Ø1,6 - 5 mm) hegeszthet: acélt, rozsdamentes acélt, 
öntöttvasat, rutilt, bázikus vagy cellulóztartalmú elektródákat is. Ez a termék 
állandó intenzitású, stabil ívet biztosít, és a következő technológiákkal 
rendelkezik:
 Anti-Sticking:letapadásgátlás

 Állítható Hot Start: Megkönnyíti az ívgyújtást bármilyen fémen (alacsony Hot 
Start: Vékony fémlemezekhez – magas Hot Start a nehezen hegeszthető 
fémekhez például piszkos vagy oxidált lemezek)

Tartozékok
- Testkábel (3m/ø 25mm²)
- Elektródafogó (3m/ø 25mm²)

A SYRIUS STICK 200E FV CEL nagy 
teljesítményű beépített PFC-vel és FLEXIBLE 
VOLTAGE (85-265V) funkcióval rendelkezik.
A STICK 200E FV CEL szabványos 230V-16A / 
110V- 32A feszültségen működik, még intenzív 
használat során is, hosszú hosszabbító 
vezetékekkel (100m) is.

TIG LIFT

A szelepes TIG-pisztollyal (opciónális) felszerelt gép biztosítja az 
AWI hegesztési funkciót.

 TIG Lift:
Az ív a fémnek a volfrámelektródával való érintésével jön létre - elkerülve a 
volfrámzárványokat és az elektromos interferenciát és a rádiózavarokat.
 Automatikus kráterfeltöltés: 
Ez az innovatív funkció lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a 

hegesztést kráterek ne jöjjenek létre a varrat végén. Az idő állítható, és 
a funkció a pisztoly mozgatásával aktiválódik.

MINDEN HELYZETBEN

Ez a készülék bármilyen helyzetben történő munkavégzésre alkalmas (hosszabbító vezeték helyszíni munkákhoz 

vagy generátorokon való használathoz), 2 műszaki funkcióval a tápellátás kezelésére:

Opcionális: SYRIUS 
SR26 Classic 
hegesztőpisztoly
- Hosszúság: 4 m
- Aljzat: 35/50 mm²

SYRIUS STICK 200 E FV CEL
MMA 10  200A
Ref: 030893
Inverteres, mikroprocesszoros vezérlésű hegesztőgép fóliatasztatúrával és digitális kijelzővel. 
Többfunkciós berendezés, 16A-230V-os tápellátással is képes működni, még intenzív használat esetén 
is.




