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Professzionális 160 amperes DC inverter TIG hegesztőgép nagyfrekvenciás gyújtással, impulzusos és MMA 
képességgel (pálcahegesztés) rendelkezik. Ideális acélhoz és rozsdamentes acélhoz.

  ÍVHEGESZTÉS

• 2 módszer :  - HF - érintésmentesen
- LIFT - meghatározott körülmények között

• «Állítsa be az ideális pozíciót»

INTERFÉSZ

A fejlesztett inverteres technológiával rendelkező TIG 168 DC egy 
mikroprocesszoros vezérlésű és digitális kijelzővel rendelkező 
hegesztőgép,hogy a hegesztési paramétereket egyszerűen és pontosan 
lehessen beállítani.
A memóriaképesség lehetővé teszi, hogy akár 5 kiválasztott, előre beállított 
programot mentsen. 

TIG 168

Ez a rendszer elősegíti az elektróda pozicionálását, mielőtt az 
áram maximálisra növekszik. Nagyon alacsony áramerősségen 
(10A), úgy viselkedik, mint egy "fénysugár" (ez a szolgáltatás 
elérhető 4T és 4Tlog módban).

  3 TIG FOLYAMAT

Lehetővé teszi a felhasználó számára alkatrészek előkészítését 
ponthegesztéssel.

• «Normal» TIG:

• Pulse TIG:

• Spot TIG:

Előgáz/ Emelkedéssel/ Áramerősséggel (1 vagy 2 
lehetséges áramerősség beállítás 4Tlog módban) / 
Utógáz/ Leszálló.

- Egyszerű impulzus üzemmód: a kezelõ beállítja az átlagos 
hegesztési áramot, amelyet az egység automatikusan irányít a 
frekvencia, valamint a meleg és a hideg áram számára.

- Normál mód: a kezelő beállítja a meleg és a hideg áramot 
valamint a frekvenciát (0.2 HZ-től 20 HZ-ig).
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TIG
DC-HF

SINGLE PHASE

10▷160A

TIG 168 DC HF
Cikkszám: 011410

Állítsa be 
az ideális 
pozíciót

Ez az egység 400 V-os 
túlfeszültség ellen is védett.

Az alábbi tartozékokkal szállítjuk:
- TIG pisztoly SR17DB (4m)
- alkatrész/kopóanyag tároló
- testcsipesz (2m / ø 25mm²)
- elektródatartó (2m / ø 25mm²)

  INDÍTÓ VEZÉRLÉS

- 2T
- 4T
- 4T «LOG»: A pisztolyon lévő gomb rövid megnyomása lehetővé teszi a 
váltást 2 előre beállított operátor hegesztési intenzitása (forró és hideg 
áram) között.




