SuperSnake GT02S/GT02SW
Soluţia supremă pentru distanţă şi acces

*

• Adecvat pentru sârmele de
adaos Fe/Ss/Al/FCW/MCW
• Include ajustarea tensiunii şi
vitezei sârmei
• Afişaj mare şi clar al contorului
• Iluminare Brights™ cu led a
casetei
• Modele de 10, 15, 20, 25 m,
răcite cu aer şi apă
• Siguranţă vizibilă prin
acoperirea dură, portocalie
• Opţiune pentru comandarea
pistoletului de la distanţă

Aplicaţii
• Ateliere de confecţii
metalice grele şi semigrele
• Şantiere navale şi industrie în
larg
• Lucrări de instalare şi de şantier
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SuperSnake

Predatorul sudării
Dacă aveţi probleme legate de distanţă şi acces, aruncaţi o privire către
SuperSnake GT02S şi GT02SW. SuperSnake prelungeşte aria de acţiune a
pistoletelor de sudare MIG Euro, oferind alimentare simplă cu sârmă la distanţă
pentru diferite sârme de adaos aflate la până 30 m de derulator. Negociindu-şi
terenul cu uşurinţă, SuperSnake este predatorul suprem în lumea sudării.
SuperSnake GT02S/GT02SW face inutil căratul de derulatoare voluminoase şi
grele, reducând oboseala personalului, îmbunătăţind siguranţa şi crescând
productivitatea. SuperSnake se conectează uşor la derulatoarele FastMig MXF,
aducând sudare de calitate în locaţii unde alte mărci din domeniu nu pot ajunge.
SuperSnake GT02S/GT02SW este compatibil cu echipamentele FastMig X, FastMig
M, FastMig KMS, FastMig Pulse, Kemppi Pro.

Specificaţii tehnice
SuperSnake
Ieşire la 40 °C

60 % ED

380 A

Mecanism derulator

2 role

Viteză derulator

0…25 m/min

Dimensiunile corpului derulatorului (GT02SW) L
xlxÎ
Sârme recomandare, 25 m

Fe / Ss solid

ø 1,0…1,6 mm

Aliaje Al

ø 1,2…1,6 mm

FCW/MCW

ø 1,2…1,6 mm

102 x 371 x 138 mm

Diametrul cablului

50 mm²

Tensiune de alimentare

50 Vc.c.

Clasă de protecţie

IP23S

Eliberaţi-vă echipa de sudori oferindu-le mai multă
libertate de mişcare.

Informaţii privind comanda
SuperSnake
GT02S, 10 m

6153100

GT02S, 15 m

6153150

GT02S, 20 m

6153200

GT02S, 25 m

6153250

GT02SW, 10 m

6154100

GT02SW, 15 m

6154150

GT02SW, 20 m

6154200

GT02SW, 25 m

6154250

Kit de sincronizare MXF

W004030

Cadru de protecţie SuperSnake

6185276

Modelele tradiţionale de pistolete cu motor
şi pistolete cu bobină cresc greutatea şi
efortul la care este supusă încheietura mâinii
sudorului şi sunt limitate de distanţa lor,
sârma de adaos sau volumul de sudare
posibil. SuperSnake GT02S rezolvă toate
aceste probleme, reducând în acelaşi timp
greutatea şi efortul la care este expusă
încheietura mâinii sudorului prin folosirea de
pistolete de sudare standard.

Cadrul robust din oţel protejează eficient
SuperSnake împotriva pericolelor de la locul
de utilizare, precum lovituri şi căderi.

Pistolet normal de
sudare de max. 5 m

Kemppi SuperSnake
GT02S max. 30 m

Când este conectat la echipamente Kemppi
FastMig, SuperSnake este compatibil cu
comanda de la distanţă a pistoletului
RMT10, făcând gestionarea în timp real a
puterii sau selecţia canalului de la distanţă
uşoare şi convenabile.

www.plasmaserv.ro
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