Rebel™ EMP 235ic
Kettős feszültségű gép MIG/MAG, MMA és Lift
TIG hegesztéshez

EMP 235ic – a Rebel hegesztőgépek következő verziója,
amely VALÓBAN több eljáráshoz használható gép
hordozható kivitelben. Ha igazán számít a
hordozhatóság és a teljesítmény, a Rebel 235ic a
tökéletes választás. Kategóriájában a legmobilabb
hegesztőgép, és olyan teljesítménnyel rendelkezik, hogy
a nagyobb hegesztési feladatokat is elvégzi.
 Valóban több eljáráshoz használható
hegesztőberendezés – egyedülálló teljesítmény
MIG/MAG, TIG és MMA hegesztésekhez
 Rendkívül felhasználóbarát TFT-kijelző, amelyen
több nyelven megnézheti a pótalkatrész-listákat és
útmutatót a hegesztési paraméterekhez.
 Egyszerű hordozhatóság - 28,6 kg-os hegesztőgép
kettős feszültséggel és négyfogantyús kerettel.
 Teljesítmény – 0,6 mm-től 1,0 mm-ig bármilyen
huzallal, porbelesből legfeljebb 1,2 mm-es huzallal
hegeszthet; 200 mm-es és 300 mm-es csévéket is
képes kezelni.

Felhasználási területek
 Általános gyártás
 Karbantartás és javítás
 Építőipar
 Gépipari beszállítók
 Gépjárműipar és felújítás
 Gazdasági és telepi felhasználás
 Fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések
 Szakiskolák

 Teljes MMA hegesztési teljesítmény max. 4 mm-es
elektródákkal és kiváló Lift TIG teljesítmény
beállítható elő- és utánáramlási gázszabályozással,
és állítható áramerősséggel.
 sMIG technológia - az innovatív „intelligens MIG”
funkció dinamikusan követi a komplex ívjellemzőket,
amelyeket az Ön hegesztési technikájához igazít,
hogy egyenletes, stabil ívet és kiváló, ismételt
pontosságú varratok tudjon készíteni. Beállítja a
huzalátmérőt, a munkaanyagot és az
anyagvastagságot, és máris készen áll a
hegesztésre.
 Két gázbemenet, külön a MIG és a TIG
hegesztéshez, mindkettő egyidejűleg
csatlakoztatható. Beépített TIG gáz mágnesszelep a
gép elején, így nincs szükség védőgázszelepre a
TIG pisztolyon.
További információért látogasson el az esab.com
weboldalra.

A kiváló hegesztőgéphez az ESAB kiváló hegesztőanyagaira is szüksége lesz.
További információért látogasson el még ma az esab.com/fillermetals weboldalra.

Rebel™ EMP 235ic
Mőszaki adatok
Hálózati feszültség

120/230 V váltakozó feszültség

Hálózati feszültségtartomány

90 – 270 V váltakozó feszültség

Fázisok száma

1

Hálózati frekvencia

50/60 Hz

Hálózati kábel csatlakozódugója

230 V, Schuko 16 A csatlakozódugó

Hálózati kábel

3 m 3x2,5 mm2 H07RN-F

Maximális kimeneti áram

250 A

MIG hegesztési kimenet (230V)
25% bekapcsolási idő
40 % bekapcsolási idő
60 % bekapcsolási idő

230 A / 25,5 V
195 A / 23,8 V
170 A / 22,5 V

MMA hegesztési kimenet (230 V)
25% bekapcsolási idő
60 % bekapcsolási idő

210 A / 28,4 V
150 A / 26 V

TIG hegesztési kimenet (230 V)
40 % bekapcsolási idő
60 % bekapcsolási idő

235 A / 19,4 V
200 A / 18 V

MIG hegesztési feszültségtartomány

14,8 – 26 V

Huzalelőtolási sebességtartomány

2,0 -17,8 m/perc

Huzalátmérő tartomány
Légyacél
Rozsdamentes acél
Alumínium
Porbeles huzal

0,6 –1,0 mm
0,8 –1,0 mm
0,8 –1,2 mm
0,8 –1,2 mm

Huzaltekercs mérete

100 mm, 200 mm, 300 mm

Jóváhagyások

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

Védettségi besorolás

IP23S

Áramforrás mérete, H x Sz x M

686 x 292 x 495 mm

Áramforrás tömege

28,6 kg

Rebel™ EMP 235ic
Rendelési információk
Rebel EMP 235ic csomag MIG/MAG, MMA és Lift TIG
hegesztéshez

0700300989

A termékcsomag tartalmaz: Áramforrás 3 m-es tápkábellel és csatlakozódugóval, MXL ™ 270 3 m-es pisztoly, 3 m-es hegesztő- és
munkakábel készlet, gyorscsatlakozóval ellátott 4,5 m-es gáztömlő, huzalelőtoló görgők és áramátadók.

Opcionális elemek és tartozékok
TXH™ 202 TIG hegesztőpisztoly 4 m kábellel

0700300857

TIG pedál 4,5 m-es kábellel és 8 pólusú csatlakozóval

W4014450

2 kerekű kocsi

0700300872

Kopó- és pótalkatrészek*
MXL 270/340 áramátadó 0,8 mm

0700200068

MXL 270/340 áramátadó 1,0 mm

0700200070

MXL 270/340 áramátadó 1,2 mm

0700200071

Huzalvezető acélspirál 3 m 0,6 – 0,8 mm-es huzalhoz

0700200085

Huzalvezető acélspirál 3 m 1,0 – 1,2 mm-es huzalhoz

0700200087

Előtológörgő 0,6 - 0,8 mm (V-horony)

0367556001

Előtológörgő 0,8 - 1,0 mm (V-horony)

0367556002

Előtológörgő 1,0 - 1,2 mm (V-horony)

0367556003

Alumínium kopó- és pótalkatrészek
Előtológörgő 0,8 – 1,2 mm-es alumínium huzalhoz (U-horony)

0367556004

Alumínium kimeneti cső készlet

0464598880

PTFE huzalvezető 0,8 – 1,2 mm-es alumínium huzalhoz

0700200091

A kiváló hegesztőgéphez az ESAB kiváló hegesztőanyagaira is szüksége lesz.
További információért látogasson el még ma az esab.com/fillermetals weboldalra.
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* MIG / MAG MXL 270 pisztolyhoz és meghajtó mechanizmushoz

