WELDPLAST S2

Uporaba/Navodila
• Polžasti ekstrudor s tračnim gretjem in integriranim brezkrtačnim
ventilatorjem na vroč zrak za predgretje zvara
• Kompaktna zasnova ohišja zmanjšuje hrup in zagotavlja optimalno hlajenje
elektronike in pogona
• Zaslon z osvetljenim grafičnim prikazom in gradbišču primerne tipke za
upravljanje
• Mikroprocesor za uravnavanje procesa varjenja in nadzor naprave
• Meni s funkcijskimi programi
• 360°vrtljiv čevelj za varjenje
• Brez vrtljajev pri podajanju 3mm ali 4mm žice
• vrtljiv ročaj
• odgovarja nemški normi DVS
(Deutscher Verband für Schweisstechnik: nemško združenje za varilno tehniko)

Tehnični podatki
Napetost
3.000 WFrekvenca
Material
Varilna žica
Emisija (HDPE Ø 4)
Mere (D x Š x V)
Teža

230 V Moč
50/60 Hz
LDPE, HDPE, PP
Ø 3 oder Ø 4 mm
0,9 – 2,3 kg/h
450 x 98 x 260 mm
5,8 kg (brez priključka na omrežje)

Obseg dobave
• WELDPLAST S2
• Surovi varilni čevelj
• Kovček

WELDPLAST S2PVC

Uporaba/Navodila
• Polžasti ekstrudor s tračnim gretjem in integriranim brezkrtačnim
ventilatorjem na vroč zrak za predgretje zvara z eksternim dovodom zraka
• Kompaktna zasnova ohišja zmanjšuje hrup in zagotavlja optimalno hlajenje
elektronike in pogona
• Zaslon z osvetljenim grafičnim prikazom in gradbišču primerne tipke za
upravljanje
• Mikroprocesor za uravnavanje procesa varjenja in nadzor naprave
• Meni s funkcijskimi programi
• Pretok zraka ca. 320 l/min
• Obojestranski vnos 3 mm ali 4 mm žice
• vrtljiv ročaj
• odgovarja nemški normi DVS
(Deutscher Verband für Schweisstechnik: nemško združenje za varilno tehniko)

Tehnični podatki
Napetost

230 V

Moč

3.000 W

Frekvenca

50/60 Hz

Material

PE/PP PVCU

Varilna žica Ø 3 oder Ø 4 mm
Emisija

PVCU Ø 3 0,9 – 1,7 kg/h

Emisija

PVCU Ø 4 1,5 – 2,7 kg/h

Obseg dobave
•
•
•
•

WELDPLAST S2PVC
Varilni čevelj K 8/10 mm
3 predgrelne šobe
Kovček

Za dodatne informacije nas pokličite:
Kontaktna oseba:

ga. Tjaša Posel
tjasa.posel@haberkorn.si
T 02 320–6718

Akcijske cene veljajo do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Za te cene ne velja dodaten rabat.
Cene so brez DDV.
Za tiskarske napake in zmote ne prevzemamo nobene odgovornosti. Vse pravice so pridržane. Uporaba
besedil in ilustracij ali ponatisov, vključno z izvlečki, le z našim pisnim dovoljenjem. Za vse dostave veljajo
naša pravila in pogoji poslovanja.© Haberkorn d.o.o. Slovenija
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