Classic Minarc 150
Micul gigant din lumea sudării MMA
Pe scurt

Aplicații

• Calitate excelentă în sudare și

• Ateliere pentru prelucrarea metalelor

dinamică a aprinderii

• Greutate redusă, putere și durată
activă ridicate

• Pachete pregătite pentru sudare

• Industria de construcții
• Agricultură
• Reparații și întreținere

Minarc este un aparat de sudare MMA de greutate redusă, ideal
pentru utilizarea în atelier și pe șantier. Minarc permite fluctuații
mari ale tensiunii de intrare, fiind astfel excelent pentru munca
în teren, utilizat cu generatoare de alimentare și cabluri lungi.
Conceput pentru portabilitate și utilizare în aer liber, Minarc
este prevăzut cu o carcasă durabilă, este ușor de transportat
datorită curelei de umăr, iar butoanele de comandă sunt bine
protejate. Protecția împotriva supraîncărcării, supratensiunii,
umidității și pătrunderii prafului conferă fiabilitate excelentă.

Fază

CC

Principale
caracteristici
Performanța superioară a arcului aparatului Minarc are la bază rezervele de tensiune înaltă și funcția
automată Arc Force. Acestea garantează stabilitatea arcului în orice poziție, cu orice curent, chiar și cu
cabluri de alimentare foarte lungi, de până la 50 m.
Funcția automată Hot Start asigură aprinderea perfectă în orice condiții și funcția Anti Sticking reduce
riscul de lipire a electrodului MMA de materialul de bază.

Ușor, compact și foarte portabil.

Date tehnice pe scurt
Minarc

150/151

Tensiune de alimentare

1~230 V (110 V pentru 151)

Randament la o durată activă de 35% (40 °C)

140 A (MMA) 150 A (TIG)

Electrozi MMA ø (mm)

1,5 – 3,25

Dimensiuni LxlxÎ (mm)

320 x 123 x 265

Greutate (kg)

4,0/4,4
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Classic Minarc 150
Specificații tehnice
Minarc

150

Tensiune de alimentare

1~, 50/60 Hz

230 V ±15 %

Putere nominală

35 % ED MMA

140 A/7,5 kVA

50 % ED MMA

-

100 % ED MMA

100 A/5,1 kVA

35 % ED TIG

150 A/5,0 kVA

50 % ED TIG

-

100 % ED TIG

110 A/3.3 kVA

H07RN-F

3G2.5 (3,3 m)

Cablu de conectare
Siguranță, cu temporizare
Domeniu de sudare

16 A
MMA

10 A/20,5 V-140 A/25,6 V

TIG

10 A/10,5 V – 150 A/15,6 V

Tip de ștecher

Schuko

Tensiune de mers în gol

85 V

Factor de putere la curent max.

0,60

Eficiență la curent maxim

80 %

Electrod bară

ø mm

1,5-3,25

Dimensiuni exterioare

L x l x Î, mm

320 x 123 x 265

Greutate

kg

4

Informații privind comanda
Coduri de comandă

150

Minarc 150 incl. cablu de împământare și de sudare, cablu de conectare cu Schuko

6102150

Accesorii

150

Cablu de împământare

6184015

Cablu de sudare

6184005

Curele de transport

9592162

Pistolet TIG

6271432 (TTM 15 V)
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