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Pistolul de sudare PH-3N 
SRM16 este unul din 

pistoalele standard pentru 
sursa de sudare bolţuri 
BMK-20i. 

 
Pistolul de sudare PH-4L SRMXL este 

al doilea pistol standard, folosit la 
sudarea bolțurilor M6 - M16 (de 
preferat M10 – M16) prin procedeele 

SRM, arc tras cu gaz de protecție și 
arc tars cu inel ceramic  

 

 
 

Prezentare 
 

Noua sursă de sudare bolțuri BMK-20i face parte din familia de produse de succes SRM-EcoWeld®. Este 

extrem de eficientă din punct de vedere energetic și conduce la economii de energie de până la 70% în 
comparație cu sursele de sudare bolțuri convenționale. Această sursă de sudare bolțuri este concepută special 
pentru o performanță înaltă de sudare constantă la utilizare permanentă continuă și este concepută pentru 
diametre mari ale bolțuri de până la M16. Datorită tehnologiei integrată SRM®, este posibilă o sudarea ușoară 
a materialului chiar și în poziții dificile. 
 

Avantajele dumneavoastră 
 

■ Cu tehnologie eficientă inventorizată ■ Performanță ridicată la un design compact 
■ Mânuire ușoară și greutate redusă de 25 kg ■ Economii enorme de energie de până la 70% 
■ Pentru bolțuri mari până la M16 ■ Curent mare de sudare de până la 1200 A 
■ Funcție integrată pentru sudare cu gaz de 
protecție reglabilă variabil 

■ Stropi de sudură mai puțini și prelucrare 
ulterioară redusă grație tehnologiei SRM® 

■ Dispozitiv de auto-protecție în caz de 
supratemperatură / supratensiune 

■ Inclusiv ajutor de setare pentru cei mai comuni 
parametri de sudare  

 
 

BMK-20i Date tehnice 

Domeniu de sudare M3 – M16 respectiv Ø 2 - 16 mm * 
Material Oţel, oţel inoxidabil şi oţel refractar (alamă şi aluminiu condiţionat de cerinţe) 

Pistol standard Pistol de sudare PH-3N SRM16 (Ø 2 - 14 mm) | PH-4L SRMXL (Ø 16 mm) 

Curent sudare 100 – 1 200 A 

Timp sudare 20-500 ms 

Ritm sudare Ø 6 mm pănă la 12 bolţuri/minut / Ø 16 mm pănă la 3 bolţuri/minut 

Retea alimentare 3 X 400 V - 50/60 Hz - 32 AT (cablu de alimentare circa 4,5 m cu mufă CEE de 32 A) 

Dimensiuni 320 x 310 x 610 mm (lăţime x înălţime x adîncime) 

Greutate 25 kg 

 
*Dimensiunile mai mari sunt încă în curs de testare 

 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice 
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