A TÉNYEK A REBEL-RŐL

Ön nem azt tudja, hogy hogyan
néz ki egy átlagos nap, hogy milyen amikor az ember 9-től 5-ig
dolgozik egy íróasztalnál. Nem
tudja hol lesz majd a következő
megbízása, viszont azt igen,
hogy mindenre készen kell állnia
a munkája során. Ha a hegesztésről van szó, akkor ez bármely
eljárást, teljesítményt, anyagot,
helyszínt, vagy a nap bármely
óráját jelentheti. Ismerkedjen
meg a Rebel berendezéssel. Ez
a hordozható, bármit hegesztő berendezés, mindennel rendelkezik, amire szüksége van a
munkája elvégzéséhez - az elejétől a végéig. Ez minden, csak
nem tipikus.

FOGJA ÉS
PRÓBÁLJA KI!

TÉNY // MAGAS TELJESÍTMÉNY
Számos berendezésről azt állítják, hogy több eljáráshoz
használhatóak, de csak alig kicsivel tudnak többet egy
álcázott MIG berendezésnél. A Rebel valóban több
eljáráshoz használható hegesztőberendezés, tehát,
hegeszthet vele MIG/MAG eljárásban normál vagy
porbeles huzallal, bevonatos pálcával - mi több, a
legbonyolultabb elektródákkal - vagy Lift TIG eljárásban,
a Rebel teljesítménye mindig olyan lesz, mintha csak az
adott eljárásra tervezték volna.

TÉNY // ŐRÜLETESEN OKOS MIG
TECHNOLÓGIA
Nem számít, hogy két éve vagy 20 éve hegeszt, a
Rebel segítségével könnyebben elvégezheti a munkát,
hiszen rendelkezésére áll a sMIG (az “okos MIG”).
A kezdőknek az alap üzemmódot ajánljuk, mellyel
egyszerűen és könnyen elvégezhetik a beállításokat.

A tapasztaltabbaknak itt van az exkluzív, beépített
ívszabályzó, amely állandóan követi a varrat-kialakítást
és azt hozzáigazítja a kiváló minőségű, ismételt
pontosságú varratokhoz.

TÉNY// SOKOLDALÚSÁG
Soha nem tudja, hogy a következő
munkafeladata milyen hegesztési eljárás alkalmazását
igényli, vagy milyen bemeneti teljesítmény
áll majd a rendelkezésére. Ezért ruháztuk fel a Rebel-t
olyan tulajdonságokkal, amelyek biztosítják az Ön
számára azt a rugalmasságot,
hogy bárhova magával vihesse a berendezést és
bármit hegeszthessen.

TÉNY // PÁRATLANUL MASSZÍV
Ön a munkáját terepen és műhelyben végzi. Tehát,
egy olyan berendezésre van szüksége, amelyet ideoda tehet és amely bírja a “strapát és a gyűrődést”.
A Rebel bírja. A szilárd, öt fogantyús, kerekes, egy
elemből kialakított, acél szerkezetű tartókerettel és
az IP23S védettségi szinttel, okkal nevezhetjük olyan
berendezésnek, amelyet
bárhová magával vihet.

TÉNY// TELJES A CSOMAG
A hegesztéshez mégis több kell egy berendezésnél.
Tehát, amikor megvásárolja a Rebel-t, minden,
amire szüksége lesz, ott lesz egy helyen, indulásra
készen.

A LEGHIHETETLENEBB
BERENDEZÉS TEREPRE.
VALÓBAN TÖBB ELJÁRÁSHOZ
HASZNÁLHATÓ.
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120V–230V egyfázisú bemeneti teljesítménnyel
működik.

n

Csúcsminőségű teljesítmény minden eljárásban - még
FLUX
FLUX
FLUX
sMIG
sMIG
sMIG
4.3
4.3
CORED
CORED
CORED
120V mellett
is.

120
V O LT S

SCREEN

SCREEN

n

TIG

FLUX
CORED

STICK

n

230

Az auto-detect (önérzékelő) funkció érzékeli
a berendezéshez csatlakoztatott bemeneti
tápfeszültséget.
MIG
TIG
STICK
MIG
TIG
MIG
40

40

40

POUNDS

POUNDS

POUNDS

3.7 KW (120V) vagy7.5 KW (230V) generátorral
működik.
120

V O LT S

SCREEN

V O LT S

230
V O LT S

120
V O LT S

230
V O LT S

120
V O LT S

NAGYMÉRETŰ, 4,3 COLLOS (86 MM)
SZÍNES KÉPERNYŐ
n

Intuitív LCD/TFT kijelző

STRAPABÍRÓ, RÁZKÓDÁSMENTES
KIALAKÍTÁS.

n

Az elülső fogantyúk és a
kompozit tartófoglalat jó védelmet biztosít

n

Könnyű váltás egyik eljárásról a másikra

n

n

Beépített, a kijelzőn megjelenő kézikönyv,
pótalkatrész-jegyzék,
és útmutató a hegesztési paraméterekhez

Öt fogantyús, kerekes tartókeret a könnyű szállítás és
kezelés érdekében

n

Egy elemből készített, acél ház a fokozottabb
védelem és kiváló tartósság érdekében

Lehetőség több nyelv használatára

n

Mélyített berendezésház falak az erősség fokozására

n

Az sMIG TECHNOLÓGIA.
n

Kiváló, beépített, dinamikus ívszabályzás,
amely folyamatosan követi a komplex
ívjellemzőket és az az Ön hegesztési
technikájához igazítja azokat, hogy egyenletes,
stabil ívet és kiváló, ismételt pontosságú
varratok tudjon készíteni.

n

Kevesebb fröcskölés

n

Két új üzemmód: alap és haladó
Az alap mód csökkenti a MIG tanulásigörbét –
beállítja a huzalátmérőt és anyagvastagságot
és
Ön máris készen áll a hegesztésre.
HUZALÁTMÉRŐ KIVÁLASZTÁSA

A haladó mód lehetővé teszi, hogy,
tetszés szerint, teljes mértékben
szabályozni tudja az
ívjellemzők beállítását.

HEGESZTÉSRE KÉSZEN
ÁLL.
n

MXL 200 MIG hegesztőpisztoly, 3 m
hosszú kábel

n

Elektródatartó készlet, 3 m hosszú
kábel

n

Testkábel-készlet, 3 m hosszú kábel

n

Gáztömlő és gyors csatlakoztató,
4,5 m

n

200 mm cséve OK Aristorod 12.50
0.8 mm huzallal

n

Tartalék előtoló görgők és
áramátadók
0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz
Figyelem: A felsorolt tartalmak az EMP 215ic-re
vonatkoznak.
Az utolsó oldalon találja a kötegelt tartozékok
teljes jegyzékét az EM 2015ic (csak MIG) változathoz.

ANYAGTÍPUS ÉS -VASTAGSÁG BEÁLLÍTÁSA

KEZDJE MEG A HEGESZTÉST ÉS AZ sMIG
ELVÉGZI A TÖBBIT

A késztetés, hogy
mindent elvégezzen.
REMEKÜL használható.

Szilárd, öntött alumínium
adagoló.
Az öntött adagolót úgy alakítottuk ki, hogy növeljük
a tartósságát, csökkentsük a huzalforgácsot és
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alumíniumot.

SCREEN

POUNDS

Pehelysúlyú

230
V O LT S

120
V O LT S

A 18 kilogrammos Rebel könnyen átszállítható
egyik munkahelyről a másikra.

Több fajta munkanyagra is

18
KILOS

Hegesztési paraméterek
tárolása.
Eljárásonként akár négy hegesztési paramétert is le
tud menteni.
Ideális, ha különböző munkák között kell váltania.

Gyújtó (trigger)-zárolás
funkció 2T/4T.
A hegesztő kevésbé fárad el MIG vagy TIG
hegesztés során.

Határtalan feszültségszabályozás.
Végezze el az ív jellemzőinek finomszabályzását a
fesztültség beállításainak beszabályzásával.

Szabályozható beégés

mélység.

Lift TIG ívgyújtás

Tökéletes az ívstabilitás finombeállítására és a
fröcskölés szabályzására.

Magas frekvencia használata nélkül biztosítja a TIG
ívgyújtást. Ideális műhelyben vagy terepen végzett
munkához, amikor a hegesztő érzékeny villamos
berendezésekkel dolgozik.

Beszabályozható huzalvisszaégés vezérlését.
Megóvja a huzalt a
visszaégéstől vagy attól, hogy a hegfürdőhöz
ragadjon, miáltal megrongálódhat az áramátadó.

A gáz elő- és utóáramlási
idejének beszabályzása.

Beszabályozható íverősség.

Kitisztítja a gázellátó vonalat és megakadályozza a
porozitást a hegesztés indításakor és befejezésekor.
Különösen hasznos az alumínium MIG hegesztésénél.

Optimalizálja az MMA elektróda teljesítményét és
lehetővé teszi a
hegesztő számára, hogy egy rövidebb időre
növelje az ívfeszültséget az ívkiesés és odatapadás
elkerülése végett, amikor
az ív túl rövid.

Beállítható hot start
ívgyújtás.
Növeli a hegesztési kezdőáramot, annak érdekében,
hogy elkerülje az elektróda odatapadását a
munkanyaghoz. Ez különösen a nehezen “beinduló”
elektródák esetében
hasznos.

4.3

IP23S.
A védettséget úgy alakítottuk ki, hogy védje Önt is és a
berendezést is. A
STICK
szigorúbb szabványok szerint kialakított Rebel kiállja a
kemény kültéri feltételeket is.

Jótállás
A Rebel-re “sziklabiztos”,
három éves, széleskörű jótállást biztosítunk.
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ISMERJE MEG A
TELJES TERMÉKCSALÁDOT !
ELJÁRÁS

EM 215IC
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MIG/MAG és hegesztés porbeles huzallal
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MMA

X

Lift TIG

X

ANYAG
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Lágyacél
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Korrózióálló acél
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Alumínium
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TERMÉKCSOMAG JELLEMZŐK

EM 215IC

EMP 215IC

sMIG

X

X

4.3 collos (86 mm) színes LCD/TFT kijelző

X

LED kijelzés

X

Hegesztésre készen áll (tartozékokkal -hozaganyag-mintával együtt)

X

X

230V/120V kettős feszültség-bement

X

X

Hegesztési paraméterek tárolása

X

Hot Start ( csak az MMA üzemmódnál)

X

Íverősség (csak az MMA üzemmódnál)

X

Lift Arc ( csak TIG üzemmódnál)

X

Trigger zárolása (2T, 4T)

X

Feszültség-szabályzás (csak MIG módban)

X

X

Beégési szabályozás (csak MIG módban)

X

X

Huzal-visszaégés szabályzása (csak MIG módban)

X

X

Áramlás előtti és utáni beszabályozás (csak MIG módban)

X

X

MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

EM 215IC

EMP 215IC

Alkatrész száma

0700300986

0700300985

MŰSZAKI ADATOK
Áramtartomány

5-150A (120V), 5-240A (230V)

MIG (MAG) hegesztési teljesítmény

205A/24.3V (230V) @ 25% bekapcsolási
idő
130A/20.5V (120V) @ 20% bekapcsolási
idő

MMA (SMAW) hegesztési teljesítmény

180A/27.2V (230V) @ 25% bekapcsolási
idő 90A/23.6V (120V) @ 40% bekapcsolási idő

TIG (GTAW) hegesztési teljesítmény

180A/17.2V (230V) @ 30% bekapcsolási
idő
130A/15.2V (120V) @ 40% bekapcsolási
idő

Maximális lemezvastagság

100 - 200 mm

Védettség

IP23S

Jóváhagyások

IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS

Ajánlott generátor-méretek:

7.5 KW (230V); 3.7 KW (110V)

Súly

18.2 kg

Méretek

(mag.: 406 mm x szél.:229 mm x mély.:
584 mm)

Jótállás

3 év – esetről-esetre, átfogó

MERJ EN // VÁLTSON AZ ESAB-RA. SZEREZZE BE A
LEGHIHETETLENEBB, HORDOZHATÓ, TÖBB FOLYAMATHOZ
HASZNÁLHATÓ BERENDEZÉST. RÉSZLETEK AZ: ESAB.COM/REBEL
HONLAPON.

KÖTEGELT TARTOZÉKOK

EM 215IC

EMP 215IC

MXL 200 MIG hegesztőpisztoly, 3 m hosszú kábel

X

X

Testkábel-készlet, 3 m hosszú kábel

X

X

Gáztömlő és gyors csatlakoztató, 4,5 m

X

X

200 mm cséve OK Aristorod 12.50 0.8 mm huzallal

X

X

Tartalék előtoló görgők és áramátadók 0,6 – 0,8 – 1,0 mm huzalhoz

X

X

Elektródatartó készlet, 3 m hosszú kábel

KÜLÖN RENDELHETŐ
TARTOZÉKOK
n

MXL 270 MIG hegesztőpisztoly
(0700200004)
vagy PSF 305 MIG pisztoly
(0458401880)
1,2 mm huzallal történő használathoz

n

Lábszabályzó TIG eljáráshoz,
4,6 m kábel (W4014450)

n

2 kerekű tolókocsi (0459366887)

n

Warrior Tech védősisak automatizált
hegesztéshez (0700000400)

X

n

Egyéni védőfelszerelések
teljes termékcsaládja

n

Teljes hozaganyagtermékcsalád,
mely magába foglalja:
OK Aristorod™ 12.50 normál
huzalt
OK Autrod 12.51
korrózióálló acél
OK Autrod 308LSi
OK Autrod 316LSi
portöltésű huzal
Coreshield 15
OK Tubrod 15.14
MMA elektródák
OK 48.00
OK 46.00
OK 61.30

PÁRATLAN SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
TÁMOGATÁS
A Rebel mögött, mint minden ESAB berendezés hátterében ott áll az elkötelezettségünk, hogy a
legkiválóbb szolgálatot és támogatást biztosítsuk. Tapasztalt ügyfélszolgálatunk felkészült arra,
hogy gyors választ adjon a felmerülő kérdésekre, foglalkozzon a problémákkal és segítséget nyújtson
a karbantartásban és berendezéseink tökéletesítésében. Termékeinkhez a legátfogóbb jótállást
szavatoljuk az iparágban.
Az ESAB-bal biztos lehet abban, hogy egy olyan berendezést vásárolt, amely ma és a jövőben is
kielégíti igényeit. Termékkel és használatával kapcsolatos képzéseket is kínálunk. Teljes körű
megoldásokért forduljon az ESAB kereskedelmi képviselőjéhez, vagy az értékesítőjéhez.
Részletesebb tájékoztatásért látogasson el a www.esab.com/dare honlapra !

3 ÉVJÓTÁLLÁS

ESAB

/ esab.com

XA00184313

Az ESAB iparágvezető szolgáltatásai és támogatása azt jelenti, hogy ha valóban szüksége van
segítségre, akkor az iparágban nyújtott, legátfogóbb jótállásra számíthat.

