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Minarc Evo 180

MAŁY GIGANT SPAWANIA ELEKTRODAMI OTULONYMI
(MMA) ZAWSZE I WSZĘDZIE

Minarc Evo 180 to najnowsze urządzenie MMA z popularnej serii Minarc Evo. Ma wszystkie zalety swojego poprzednika, a także wiele
nowych. To ulepszone, mocniejsze i wydajniejsze urządzenie doskonale posłuży spawaczom pracującym w ciągłym ruchu. Zestaw

zawiera przewód spawalniczy MMA oraz przewód i zacisk masy. Każdy element urządzenia Minarc Evo 180 powstał z myślą
o potrzebach zawodowych spawaczy wymagających lekkiego, przenośnego sprzętu. Gdy chodzi o optymalną kombinację rozmiaru,

masy i jakości spawania, to urządzenie nie ma sobie równych.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

BUDOWNICTWO ROLNICTWO NAPRAWA I
KONSERWACJA
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GŁÓWNE ZALETY

NIEWIELKA MASA

Łatwe przenoszenie niezależnie
od miejsca pracy

ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI

Dłuższy czas spawania i większy
zasięg

NAPIĘCIE BIEGU
JAŁOWEGO

Korzyści ze zwiększonej kontroli
jeziorka spawalniczego.

KORZYŚCI

• Dzięki możliwości zasilania z sieci lub agregatu, nawet za pomocą bardzo długich kabli
zasilających, urządzenia te nadają się idealnie do prac w terenie.

• Urządzenie jest lekkie i przenośne, dzięki czemu cały potrzebny sprzęt można zabrać za
jednym razem.

• Niezwykle stabilny łuk niezależnie od pozycji i rodzaju elektrody (do 4 mm) dzięki dużej
rezerwie napięcia i automatycznej kontroli ciśnienia łuku.

• Stały dostęp do zasilania dzięki możliwości korzystania z sieci lub agregatu.

• Konstrukcja zaprojektowana z myślą o spawaczach pracujących w ciągłym ruchu. Źródło
prądu jest umieszczone w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego.

• Bezpieczne spawanie w wilgotnych warunkach dzięki zmniejszonemu napięciu biegu
jałowego (90 V lub mniej).

• Skrócenie przerw na chłodzenie maszyn maksymalizuje dostępny czas pracy.

• Niezawodny zapłon łuku zmniejsza straty czasu i zwiększa jakość spawania.

• Jedno urządzenie o szerokim zakresie zastosowań spawalniczych.

• Łatwy transport i przenoszenie na stanowisko spawania oraz szybki montaż przez jedną
osobę.
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KORZYŚCI

SPAWAJ DŁUŻEJ

Wydłużony czas spawania dzięki ograniczeniu przerw na chłodzenie urządzenia
umożliwia dłuższe spawanie, a w efekcie maksymalne wykorzystanie
dostępnego czasu pracy. 30 € kosztów robocizny za godzinę pracy x 20 minut
na projekt = 10 € x 48 projektów spawalniczych rocznie = korzyści w postaci
zaoszczędzonych 480 € rocznie

MAKSYMALNIE WYDŁUŻ CZAS SPAWANIA

Dzięki rezerwie napięcia 8,2 V przy natężeniu prądu 170 A spawarka Minarc
EVO 180 może utrzymać maksymalną moc spawania dłużej niż konkurencyjne
urządzenia. Oznacza to dłuższy czas pracy i większy zakres, a także
ograniczenie konieczności przenoszenia sprzętu na miejscu pracy — ta
spawarka jest po prostu bezkonkurencyjna! --> 30 € kosztów robocizny za
godzinę pracy podzielonych przez 60 minut = 0,5 € na minutę × 30 minut
dziennie na przemieszczanie urządzenia ze względu na niewielką długość
przewodów spawalniczych i przewodów podstawowych = 15 € dziennie × 30
wizyt roboczych w miejscu pracy rocznie = zysk w wysokości 450 € rocznie

LEPSZA KONTROLA NAD JEZIORKIEM SPAWALNICZYM

Możliwość regulacji prądu spawania z poziomu stacji roboczej w trakcie pracy
na odległość lub na wysokości — większa kontrola nad jeziorkiem spawalniczym
i dokładność spawania — mniejsze straty czasu na przemieszczanie się między
miejscem spawania a urządzeniem — większa efektywność pracy i ograniczenie
kosztów —> 30 € kosztów robocizny za godzinę pracy × 30 sekund na zmianę
ustawień = 0,25 € za każdą zmianę ustawień × 4 zmiany ustawień na zadanie =
1 € × 30 zadań = 30 €. (Plus wymienione koszty zmiany ustawień spawania/
przygotowania poprawek) = 30 € + 225 € = 255 €

UŁATWIONY TRANSPORT

Łatwy transport i przenoszenie na stanowisko spawania oraz szybki montaż
przez jedną osobę —> 30 € kosztów robocizny za godzinę pracy podzielonych
przez 60 minut = 0,5 € na minutę × 20 minut dziennie roboczogodzin na
przenoszenie urządzenia i wsparcie na każde zadanie w danym miejscu pracy
= 10 € za każde zadanie × 30 wizyt roboczych w miejscu pracy rocznie = zysk w
wysokości 300 € rocznie w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami
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DANE TECHNICZNE

Minarc Evo 180

Kod produktu 61002180 - Minarc Evo 180

61002180AU - Minarc Evo 180 AU

61002180DK - Minarc Evo 180 (Denmark)

61002180VRD - Minarc Evo 180 VRD

61002140AU - Minarc Evo 140 AU

Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz 230 V ±15% (AU 240 V ±15%)

Zabezpieczenie zwłoczne 16 A

Min. moc agregatu prądotwórczego 5,5 kVA

Prąd maks. (40°C) TIG 35%, 180 A/17,2 V

Prąd maks. (TIG) (35%) 180 A/17,2 V

Prąd maks. (TIG) (60%) 150 A/15 V

Prąd maks. (TIG) (100%) 130 A/15,2 V

Prąd maks. (MMA) (30%) 170 A/26,8 V (140 AU: 28%, 140 A/25,6 V)

Prąd maks. (MMA) (60%) 140 A/25,6 V

Prąd maks. (MMA) (100%) 115 A/24,6 V (140 AU: 80 A/23,2 V)

Napięcie biegu jałowego 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)

Rozmiary elektrod otulonych 1,5–4,0 mm

Zakres parametrów spawania (MMA) Od 10 A/15 V do 170 A/32 V

Zakres parametrów spawania (TIG) Od 10 A/10 V do 180 A/30 V

Moc pobierana przy maks. natężeniu prądu (30%) (MMA) 170 A/5,7 kVA

Moc pobierana przy maks. natężeniu prądu (35%) (TIG) 180 A/4,0 kVA

Współczynnik mocy dla 100% 0,99

Sprawność dla 100% (MMA) 84%

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

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 361 x 139 x 267 mm

Masa (bez akcesoriów) 5,4 kg

Stopień ochrony IP23S

Spełniane normy IEC 60974-1

IEC 60974-10

IEC 61000-3-12

Masa (z kablem zasilającym) 5,85 kg

Klasa kompatybilności elektromagnetycznej A

Normy IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12
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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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