
                                 

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/rebel honlapra. 

PÁRATLAN SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS TÁMOGATÁS

3 év garancia   
Az ESAB iparágvezető szolgáltatásai és támogatása azt jelenti, 

hogy ha valóban szüksége van segítségre,akkor  az  

iparágban nyújtott, legátfogóbb jótállásra számíthat.  
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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. 



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

120V/230V 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

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

TÉNY  // ŐRÜLETESEN OKOS 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 vele. 

TÉNY  // PÁRATLANUL MASSZÍV 
Ön a munkáját terepen  és műhelyben végzi.  Tehát egy olyan 
berendezésre van szüksége, amelyet ide-oda 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  // A TELJES CSOMAG  
A hegesztéshez mégis több kell egy berendezésnél.  Tehát, amikor 
megvásárolja a Rebel-t, minden, amire szüksége lesz, ott lesz egy 
helyen, indulásra  készen. 

BEMUTATJUK A REBEL-T – A HORDOZHATÓ,  
MINDENT HEGESZTŐ BERENDEZÉST

ELJÁRÁS  EM 215ic EMP 215ic

MIG/MAG és hegesztés porbeles huzallal  X X

MMA X

Lift TIG X

MŰSZAKI ADATOK  

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

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 

Maximum Lemez vastagsága 9,5 mm

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

Jóváhagyások CSA E60974-1-00, IEC 60974-1

Ajánlott generátor-méretek:  7,5 kVA (230V); 3,7 kVA (110V)

Súly  18,2 kg

Méretek   (Ma 406 mm x Sz 229 mm x Mé 584 mm)

Jótállás  3 év  

KÖTEGELT TARTOZÉKOK  EM 215ic EMP 215ic

MXL 200 MIG hegesztőpisztoly, 3 m hosszú kábel  X X

Elektródatartó készlet, 3 m hosszú kábel  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

ANYAG  EM 215ic EMP 215ic

Lágyacél X X

Korrózióálló acél X X

Alumínium X X

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

KÜLÖN RENDELHETŐ TARTOZÉKOK 


