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PULSE MIG/MAG LASAPPARATUUR

CEBORA SYNSTAR MIG 270/T SYNERGIC
Deze nieuwe generatie Synstar Pulse MIG machines van Cebora combineren
kracht, veelzijdigheid en kwaliteit aan een scherpe prijs. De Synstar MIG 270/T
Synergic is daar het voorbeeld van, met meer dan 60 ingebouwde
lasprogramma's en onder andere PULSE functie. Dus zowel staal, RVS,
aluminium en Cu-Si 3 zijn nu, mede dankzij de eenvoudige en synergische
bediening, perfect te lassen. Deze MIG lasinverter is te verkrijgen met een
PULSE functie en in combinatie met de synergische programma's, zorgt dit
voor een perfecte en spatloze las, waardoor geen nabewerking nodig is. Met
de PULSE functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las
benaderd. Kortom: De ideale alleskunner op MIG gebied.
Met een vermogen tot 270 Ampère is deze machine zeer breed inzetbaar.
Tevens zorgt de optie van een waterkoelunit ervoor dat ook het zwaardere,
dikkere 'werk' uitstekend te lassen is.

De machine is voorzien van een verrijdbaar onderstel, 4-rols
draadaanvoermotor, euro connector, massakabel met klem en 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 3-fase : 400V - 50/60 Hz +15% / -20%
Afzekering : 16 A (traag)
Opgenomen vermogen : 9,0 kVA -   20%

8,3 kVA -   40%
6,3 kVA -   60%
4,9 kVA - 100%

Lasstroombereik min - max : 20 - 270 A
Inschakelduur : 270 A -   20%

250 A -   40%
220 A -   60%
180 A - 100%

Traploos instelbare spanning : Elektronisch
Te verlassen draad : FE: 0,6/0,8/1,0/1,2

AL: 0,6/0,8/1,0/1,2
INOX: 0,8/1,0/1,2
Cu-Si 3%: 0,8/1,0

Optioneel Pulse : FE, AL, INOX, Cu-Si 3%
Max. draadspoeldiameter : Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving : 4-rols
Beschermingsklasse : IP 23 S
Europese norm : EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht : 50 kg
Afmetingen (bxdxh) : 480 x 830 x 825 mm

Uitvoeringen

Machine wordt standaard luchtgekoeld geleverd op een verrijdbaar onderstel 
inclusief massakabel 35 mm² voorzien van aardklem.
Artikelnr. Omschrijving
•101043048 Synstar 270/T, zonder toebehoren.
•101043050 Synstar 270/T, inclusief pulse upgrade.
•101043189 Synstar 270/T, inclusief toebehorenset en pulse upgrade.

Toebehoren

Artikelnr. Omschrijving
•101030017 Waterkoelunit GRV-14 met 230 Volt netspanning.
•210518759 Lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
•210518760 Lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
•210533125 Lastoorts WK 411 Sure Grip - 3 meter, watergekoeld.
•210533126 Lastoorts WK 411 Sure Grip - 4 meter, watergekoeld.
•101111633 Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
•101143049 Upgradeprogramma Pulse functie.
•163036423 Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer.


