Sursă sudare bolţuri cu arc arc tras & SCMRS

BMK-8i

DOCA
DISTRIBUITOR UNIC

Sudare mobilă fără
curent de putere
Noutate!
Invertor de sudare
pentru 1 fază de curent
Pistolul de sudare Rădăcina zonei sudate
bolțuri PH-9 SCRMS este mică, uniformă și
este pistolul standard fără stropi de sudură
pentru sursa de sudare
bolțuri BMK-8i

Descriere
Noul invertor de sudură conceput pentru 1 fază de curent are greutate mică, performanță înaltă, eficiență energetică
deosebită și este imbatabil în raportul său preț / performanță. Acesta a fost proiectat special pentru utilizarea mobilă
si prin tehnologia de Sudare in Cimp Magnetic Radial Simetric (SRM Technology®) adecvat pentru sudarea bolțurilor
până la M8. Sursa de sudare BMK-8i face posibilă datorită tehnologiei SCMRS sudura fără probleme în toate pozițiile,
chiar și peste cap.
▪Tehnologie integrată de Sudare in Câmp Magnetic Radial ▪Calitate a sudurii perfecte până la HZ-1 M8
Simetric (SRM Technology®)
▪Tehnologie inventorizată eficientă
▪Racord la rețea de curent cu 1 fază 230V/1PH/N/PE (16A)
▪Eficiență energetică deosebită

▪Tactul frecvenței înalt de 75 KHz

▪Performanță înaltă la construcție compactă

▪Greutate de numai 9,5 kg

▪Ideal pentru utilizarea mobilă

▪Sistem de alimentare gaz protecție integrat

▪Mânuire simplă

▪Sistem automat de protecție la supratemperatură și
supratensiune

▪Curent de sudare până la 300 A

BMK-8i
Domeniu de sudare
Material

Date tehnice
M3 - M8 sau Ø 2 - 8 (M8 numai cu bolţuri de sudare Soyer HZ-1 și tehnologie
SCMRS)
Oţel, oţel inoxidabil și termorezistent (alamă şi aluminiu condiţionat funcţie de
cerințe)

Pistol standard

Pistol de sudare bolțuri PH-9SCMRS

Curent sudare

100 - 300 A

Timp sudare

20-500 ms la sudare bolțuri

Ritm sudare

Ø 3 mm pînă la 12 bolţuri/minut | Ø 8 mm pînă la 3 bolţuri/minut

Rețea alimentare

230 V - 50/60 Hz - 16AT

Dimensiuni

190x300x400 mm (Lățime x Înălțime x Adâncime)

Greutate

9,5 kg

Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice
Alte detalii (în limba romănă) pe www.docamuenchen.de
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