SYNERGISCH MIG/MAG LASSEN
CEBORA MONO STAR MIG 1620/M SYNERGIC
Deze draagbare, lichtgewicht MIG inverter van slechts 10,5 kg, combineert
kracht met eenvoud. Krachtig door zijn hoge vermogen op slechts 230 Volt,
eenvoudig door de simpele, volledig synergische bediening.
Door gebruik te maken van letterlijk 1 knop, is de machine perfect af te
stellen voor al uw laswerkzaamheden. Op het OLED scherm zijn de
belangrijkste parameters in 1 oogopslag af te lezen, zoals draaddiameter en
beschermgas, amperage en plaatdikte, voltage en draadsnelheid.
De laseigenschappen zijn, zoals u gewend bent van Cebora, de beste in zijn
klasse. Naast de standaard staalprogramma's zijn optioneel, hardsolderen
(CuSi3), aluminium en roestvaststaal te verkrijgen. De machine is voorzien van
een stevige 2-rols aandrijving, euro connector voor het zeer gemakkelijk
monteren en demonteren van de lastoorts en massakabel met klem.
Deze machine is voorzien van Cebora's PFC module (Power Factor Correction)
volgens de norm IEC/EN 61000-3-12. Dit zorgt voor minder stroomverbruik,
hoger rendement, meer vermogen en hogere inschakelduur. Kortom:
energiezuinige groene apparatuur!

Technische specificaties
Netspanning 1-fase
Afzekering
Opgenomen vermogen

: 230V - 50/60 Hz
: 20 A (traag)
: 4,5 kVA - 20%
2,8 kVA - 60%
2,5 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max : 20 - 160 A
Inschakelduur
: 160 A - 20%
110 A - 60%
100 A - 100%
Traploos instelbare spanning : Elektronisch
Te verlassen draad
: FE: 0,6/0,8
Optioneel
: AL, INOX, Cu-Si 3%
Max. draadspoeldiameter
: Ø 200 mm / 5 kg
Aandrijving
: 2-rols
Beschermingsklasse
: IP 23 S
Europese norm
: EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht
: 11 kg
Afmetingen (bxdxh)
: 196 x 420 x 380 mm

Uitvoeringen
Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd inclusief massakabel 25 mm²
voorzien van aardklem.
Artikelnr.

Omschrijving

• 100535023 Mono Star MIG 1620/M Synergic, zonder toebehoren.
• 100536385 Mono Star MIG 1620/M Synergic, inclusief toebehorenset,
verrijdbaar onderstel en lastoorts.
• 100537054 Mono Star MIG 1620/M Synergic, inclusief toebehorenset,
verrijdbaar onderstel, lastoorts en 10 liter cylinder menggas.

Toebehoren
Artikelnr.

Omschrijving

• 210518745
• 210518746
• 210503202
• 210503203
• 166036412
• 101136390

Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
Verrijdbaar onderstel met gasfleshouder, 10 - 20 liter cylinder.
Update programma voor 6 extra lasprogramma's, o.a. Cu-Si 3%,
Alu, RVS.
• 163012319 Reduceerventiel model Mini met dubbele manometer.

MIG/MAG lasapparatuur

