
PULSE MIG/MAG LASSEN

Weldkar Sound MIG 2060/MD Star Dubbel Pulse

WELDKAR SOUND MIG 2060/MD STAR DUBBEL PULSE

Artikelnummer: 101332308

Een unieke Dubbel Pulse MIG lasmachine op 230 Volt met een lasbereik van 
15-200 Ampère en een inschakelduur van 60%. De veelzijdigheid van deze Pulse
MIG maakt het mogelijk om hem op vele manieren in te zetten, zowel in de
automotive industrie als in de metaalverwerkende industrie. En met een gewicht
van slechts 21,5kg ook ideaal om op locatie te gebruiken.

De geavanceerde inverter technologie in combinatie met de Synergische Pulse
programma's, maakt een perfecte en spatloze las mogelijk en met de Dubbel
Pulse functie ingeschakeld, wordt zelfs het uiterlijk van een TIG-las benadert.
Verder is de machine voorzien van tientallen synergische lasprogramma's (o.a.
staal, RVS, aluminium, CuSi3, CuAl8 etc.) voor een zeer eenvoudige bediening, 
2-4 takt, regelbare hot-start en smoorspoelregeling etc. Speciaal voor de
doorvoer van Al-Si aluminium lasdraad is de Cebora push-pull toorts ontwikkeld.
Deze machine is voorzien van een 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 : 230V - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen : 5,7 kVA -   60%

4,1 kVA - 100%
Lasstroombereik min - max : 15 - 200 A
Inschakelduur : 200 A -   60%

160 A - 100%
Traploos instelbare spanning : Elektronisch
Te verlassen draad : FE-INOX: 0,6/0,8/1,0

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

Max. draadspoeldiameter : Ø200 mm /   5 kg
Ø300 mm / 15 kg (i.c.m. kit, art. 101131921)

Aandrijving : 2-rols
Beschermingsklasse : IP 23 S
Europese norm : EN 60974.1 / EN 61000-3-12
Gewicht : 21,5 kg
Afmetingen (bxdxh) : 260 x 580 x 471 mm

Toebehoren
Artikelnr. Omschrijving
•101332308 Weldkar Sound MIG 2060/MD Star dubbel Pulse, zonder 

toebehoren.
•210518745 Lastoorts WK 150A - 3 meter, gasgekoeld.
•210518746 Lastoorts WK 150A - 4 meter, gasgekoeld.
•210503202 Lastoorts WK 250A - 3 meter, gasgekoeld.
•210503203 Lastoorts WK 250A - 4 meter, gasgekoeld.
•101111633 Push-Pull lastoorts - 4 meter, gasgekoeld.
•101110309 Verrijdbaar onderstel t.b.v. waterkoelunit en kit D-300.
•101131921 Kit voor D-300 spoel.
•163012325 Reduceerventiel model 'Maxy' met dubbele manometer.


