
Pulzno / STT varjenje

Power Wave S350
Pulzna popolnost, prenosna fleksibilnost

Power Wave S350 je robustni pulzni varilni aparat izdelan po 
najnovejši modularni zasnovi. Del te zasnove je novi STT 
modul, kateri pretvori aparat v profesionalno STT napravo.
Dopolnjena s sinergijskimi programi omogoča napredno 
varjenje jekla, nerjavnega jekla, aluminija in niklja po 
MMA, MIG ter Lift TIG načinu varjenja. Naprava ima 
enostavno in razumljivo kontrolno ploščo, velik izbor 
funkcij (nadzor Job - ov, daljinsko krmiljenje na gorilniku) ter
opremljen z Ethernet priključkom.

• Odlična karakteristika obloka pri pulznem varjenju
• ’’Rapid Arc’’ za večjo hitrost varjenja pri manjši
temperaturi

• ’’Power Mode’’ za odlično varjenje s kratkim
oblokom

• S2F za odlično varjenje aluminija
• Pulzno čiščenje prostega konca žice
• Pulz na pulz varjenje omogoča varjenje tankih
plošč z lepim izgledom zvara

• Hot/soft start funkcija za naprednejše varjenje
aluminija

• Ustreza IEC974-1, ROHS in CE standardom
za varnost in zanesljivost

Tehnični podatki  Power Wave S350 

Številka proizvoda K2823-2 
Priključna napetost 3x230/400/460 V / 50/60 Hz 
Varovalka počasna 45 A / 25 A
Območje varilnega toka 5 – 350 A 
Intermitenca pri 

40% ED 350 A 
Premer varilne žice 0,6 – 1,2 mm 
Mehanska zaščita IP 23 
Dimenzije (DxŠxV) 518x356x609 mm 
Teža 38,6 kg 
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LINC FEED -45
Narejena za delo z Lincoln digitalnimi varilnimi izvori

Narejena na osnovi dizajna LF-33 je podajalna omarica LF-45
odporna na ekstremne industrijske pogoje. Združuje priročnost
in dobro kontrolo uporabnika z odličnim podajanjem. Opremljena
z 4-kolesnim pogonskim sistemom žica potuje gladko in natančno.
Naprava preprečuje zamotavanje in omogoča nemoteno podajanje.
Namenjena je tako za večje 15 kg kot tudi za manjše 5 kg kolute
v povezavi z Power Wave in Speedtec varilnimi izvori.

• Ergonomična oblika; enostavno raumljiva kon-
  trolna plošča z digitalnimi zasloni
• Funkcija ’’fliptop’’ varuje podajalni mehanizem
•
• Ustreza IEC974-1, ROHS in CE standardom 
  za varnost in zanesljivost
• Velika in svetla digitalna zaslona za prikaz na-
  petosti in toka varjenja omogočata pregled v
  naprej nastavljenih parametrov
• Polno opremljeni z 2/4 taktnim vklopom gorilnika,
hot/soft startom, polnjenjem kraterja, sinergijskimi
programi in 8 spominkimi mesti

• Ustreza IEC974-1, ROHS in CE standardom
za varnost in zanesljivost

Priporočeni varilni izvori:
Power Wave 405M
Power Wave 455M
Power Wave 455M/STT
Speedtec 400S
Speedtec 500S

Tehnični podatki LF-45

Številka proizvoda K14072-1
Priključna moč 40 kVA
Pogon žice 4 -  kolesni
Hlajenje zračno / vodno
Hitrost pomika žice

 
2,0

 
–

 
20,0 m/min

Premer varilne žice 0,8
 

–
 

1,6 mm
Dimenzije (DxŠXV) 440x270x636 mm
Teža 17 kg

Polavtomatske podajalne omarice
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POPRODAJNE STORITVE
Smo pooblaščeni serviser varilne opreme LINCOLN ELECTRIC. 
Z dolgoletnimi izkušnjami  in stalnim izobraževanjem zaposlenih 
na področju varilne tehnologije in svetovanja ter servisiranja 
varilne opreme, Vam lahko zato nudimo kakovostne in 
konkurenčne storitve, kakor tudi servisiranje varilne opreme 
raznih ostalih proizvajalcev.

ZAŠČITNA OPREMA

DODAJNI MATERIALI
za vse varilne postopke

POTROŠNI MATERIALI

LINCOLN ELECTRIC
avtomatske varilne maske

Varilne žice, elektrode

Klešče za maso

Gorilniki MIG/MAG in TIG
klešče za žlebljenje

Oprema za plamensko in plazemsko rezanje ter varjenje
(ročno in strojno)

Kontaktne in plinske šobe
(MIG/MAG, TIG, plazma)

Varilna očala
Varilne zaščitne rokavice
za profesionalno uporabo
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Akcijska cena za komplet z omarico samo 3.990€ + DDV �
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