
KEMPPI K3 SPRZĘT SPAWALNICZY

Minarc 220
DLA SPAWACZY PRACUJĄCYCH W CIĄGŁYM RUCHU

4.
07

.2
01

8



Minarc 220

PRZENOŚNE ŹRÓDŁO PRĄDU DO SPAWANIA
ELEKTRODĄ OTULONĄ (MMA) O DUŻEJ MOCY

Minarc 220 to trójfazowe źródło prądu stałego 220 A do spawania MMA, które dzięki kompaktowym rozmiarom idealnie nadaje się dla
spawaczy pracujących w ciągłym ruchu. To niewielkie, niestrudzone urządzenie jest dostarczane ze wszystkimi elementami

niezbędnymi do rozpoczęcia spawania. Doskonała charakterystyka zajarzania urządzenia Minarc 220 dla wszystkich rodzajów elektrod
MMA. Funkcja TIG TouchArc w połączeniu z uchwytem TIG 220 GV umożliwia jakościowe spawanie TIG DC. W przypadku obu metod

spawania — elektrodą otuloną (MMA) i TIG — możliwe jest podłączenie zdalnego sterowania R10 lub instalowanego na uchwycie
sterowania RTC10.

Urządzenie Minarc 220 zyskało rozgłos wśród spawaczy dzięki doskonałym właściwościom łuku. Jego stabilność i precyzja wynikają
między innymi z zapasu napięcia i automatycznej regulacji dynamiki. Dzięki dużej odporności na wahania napięcia zasilającego łuk w

spawarkach Minarc jest jeszcze bardziej stabilny, nawet podczas trudnych prac w terenie lub z długimi kablami (do 50 m).

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

ROLNICTWO NAPRAWA I
KONSERWACJA

PRODUKCJA RAM
STALOWYCH
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GŁÓWNE ZALETY

ŁATWE ROZPOCZĘCIE
PRACY

Kompletne zestawy gotowe do
spawania

DOSKONAŁA JAKOŚĆ
SPAWANIA

Doskonałe właściwości łuku

DOSKONAŁY PAKIET

Niewielka masa przy wysokiej
mocy i współczynniku pracy
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DANE TECHNICZNE

Minarc 220

Kod produktu 6102220

Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz 400 V (od -20% do +15%)

Zabezpieczenie zwłoczne 10 A

Prąd maks. (TIG) (35%) 220 A/18,8 V

Prąd maks. (TIG) (60%) 180 A/17,2 V

Prąd maks. (TIG) (100%) 160 A/16,4 V

Prąd maks. (MMA) (35%) 220 A/28,8 V

Prąd maks. (MMA) (60%) 170 A/26,8 V

Prąd maks. (MMA) (100%) 150 A/26,0 V

Napięcie biegu jałowego 85 V

Rozmiary elektrod otulonych 1,5–5,0 mm

Zakres parametrów spawania (MMA) Od 10 A/20,4 V do 220 A/28,8 V

Zakres parametrów spawania (TIG) Od 10 A/10,4 V do 220 A/18,8 V

Zakres temperatur pracy Od -20°C do +40°C

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 400 × 180 × 340 mm

Masa (bez akcesoriów) 9,2 kg (10,2 kg z przewodem pośrednim)

Stopień ochrony IP23S
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest
tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów
na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia
ponad 600 specjalistów ds. spawania w 13 krajach i osiąga roczny
obrót przekraczający 110 mln EUR. Oferujemy inteligentne
urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi
eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu
wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci
partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia
w ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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