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MinarcTig 250 MLP
MOBILNE URZĄDZENIE SPAWALNICZE
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MinarcTig 250 MLP

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SPAWANIA TIG DO
ZASTOSOWAŃ WYMAGAJĄCYCH WYSOKIEJ

PRECYZJI

Maszyna MinarcTig 250MLP to idealne rozwiązanie do spawania TIG DC w pracach instalacyjnych, naprawczych i konserwacyjnych.
Model o prądzie maksymalnym 250 A zapewnia wysoką jakość spoin, a jego niewielkie rozmiary i masa stanowią istotną zaletę

podczas prac wymagających częstego przemieszczania. To urządzenie jest przeznaczone do spawania TIG DC i MMA, a funkcja
spawania dwuprocesowego sprawia, że jest to wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań spawalniczych TIG DC. Ten model jest
wyposażony w specjalne funkcje, takie jak Minilog i spawanie prądem impulsowym. Wysoki współczynnik pracy 35% i niewielka masa

połączone z wysoką sprawnością i doskonałą kontrolą nad zajarzeniem przy niskim prądzie oznaczają lepszą jakość spawania TIG
w sytuacjach wymagających dużej precyzji. Urządzenie MinarcTig 250 MLP jest przeznaczone do spawania metodą TIG DC wielu

różnych materiałów, w tym spoin graniowych i wymagających wysokiej sprawności spoin wypełniających.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

PRODUKCJA Z BLACH
CIENKICH

RUROCIĄGI
TECHNOLOGICZNE

NAPRAWA I
KONSERWACJA

2 MinarcTig 250 MLP 03072018



GŁÓWNE ZALETY

MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA
DWUPROCESOWEGO

Zapewnia większą
wszechstronność

DOSKONAŁE DZIAŁANIE

Niski prąd zajarzenia

NIEWIELKIE ROZMIARY

Łatwe przenoszenie w dowolne
miejsce

KORZYŚCI

• Niska masa i niewielkie wymiary zapewniają większy zasięg

• Doskonałe zajarzenie łuku przy niskim prądzie spawania

• Większa wydajność spawania dzięki funkcji Minilog i trybowi spawania prądem pulsującym

• Czytelny wyświetlacz parametrów

• Kontrola czasu przed-gazu i po-gazu

• Stabilny i łatwy w prowadzeniu łuk znacznie ułatwia spawanie.

• Kontrola czasu narastania i opadania prądu

• 2-takt/4-takt

• Opcja spawania impulsowego

• Duży zapas napięcia ułatwia obsługę
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CO JEST W SYSTEMIE - URZĄDZENIA

MinarcTig 250 MLP

MinarcTig 250MLP to zaawansowany model
dwuprocesowy wyposażony w specjalne funkcje,
takie jak Minilog i spawanie prądem impulsowym.

Ten model jest zgodny i dostępny z modelami
uchwytów TTC 160 i 220 (4 m i 8 m).

TTC torches

Uchwyty TTC są przeznaczone do użytku z
wybranymi urządzeniami Kemppi do spawania TIG.
Dostępne są zarówno modele chłodzone gazem, jak

i cieczą.
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DANE TECHNICZNE

MinarcTig 250 MLP

Kod produktu MinarcTig 250MLP, TTC 160, 4 m - P0611

MinarcTig 250MLP, TTC 160, 8 m - P0612

MinarcTig 250MLP, TTC 220, 4 m - P0613

MinarcTig 250MLP, TTC 220, 8 m - P0614

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

Zabezpieczenie zwłoczne 10 A

Prąd maks. (TIG) (30%) 250 A/20,1 V

Prąd maks. (TIG) (100%) 160 A/16,4 V

Prąd maks. (MMA) (35%) 220 A/28,8 V

Prąd maks. (MMA) (100%) 150 A/26,0 V

Napięcie biegu jałowego 95 V (VRD 30 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 5 A/10,2 V do 250 A/20,1 V

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

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

Masa (bez akcesoriów) 11 kg (bez kabli)

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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