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1 BIZTONSÁG
Az ESAB készülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
készülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások
mellett a következő ajánlásoknak is eleget kell tenni.

Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.

1. Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.

2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt

beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő

munkavégzés megkezdésekor.

3. A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.

4. Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a

lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami beakadhat

vagy égési sérülést okozhat.

5. Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet

munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék.
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.

FIGYELEM!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
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FIGYELEM!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket. Ismerje meg munkáltatójának biztonsági előírásait, amelynek
a gyártó biztonsági adatain kell alapulniuk.

AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!

• A hegesztõkészüléket az alkalmazandó szabványok szerint telepítse és
földelje.

• Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.

• Szigetelje magát a földtõl és a munkadarabtól.
• Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen.

A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.

• Ne lélegezze be a gázokat, gőzöket.
• Alkalmazzon szellőztetést és elszívást az ív közelében vagy mindkettőt, hogy

a gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett levegőből.

AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.

• Védje szemét és testét. Használjon védőpajzsot és védőszemüveget és
viseljen védőruházatot.

• A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.

TŰZVESZÉLY!

• A szikra (a szétfreccsenõ anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen gyúlékony anyag a közelben.

ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.

• Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet. Védje hallását.
Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.

• A közelben lévőket figyelmeztesse a veszélyre.

MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.

Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati
utasítást.

VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!

VIGYÁZAT!
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje
meg a használati utasítást.

VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
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VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.

Az ESAB minden szükséges hegesztéshez használatos védõeszközt és kiegészítõt
kínál.

 

 

LESZERELÉS ÉS SELEJTEZÉS

MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!

Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.

Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.

További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.

A hegesztőberendezés elsősorban acél, műanyag és színesfém elemekből áll, és azokat a
helyi környezetvédelmi rendeleteknek megfelelően kell kezelni.

A hűtőközeget szintén a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
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2 BEVEZETÉS
A TIG 160 olyan hegesztő áramforrás, amelyet TIG-hegesztéshez és MMA-hegesztéshez
szántak (bevonatos elektródákkal).

A készülékhez való ESAB tartozékok e kézikönyv "TARTOZÉKOK" c. fejezetében
találhatók

2.1 A berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:

• 4 méteres TIG hegesztőpisztoly
• 3 méteres hegesztőkábel elektródafogóval és testkábellel, bilinccsel
• Kezelési utasítások
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3 MŰSZAKI ADATOK
Tig 160

Hálózati feszültség 230 V 1~ ±10%, 50/60 Hz
Primer áramerősség (I)max. 32,6 A
Beállítási tartomány TIG 5 A / 10 V - 160 A / 16,4 V
Beállítási tartomány MMA 5 A / 20,0 V - 160 A / 26,4 V
Megengedhető terhelés TIG hegesztésnél
20%-os eszközkihasználtság esetén 160 A / 16,4 V
60%-os eszközkihasználtság esetén 105 A / 14,2 V
100%-os eszközkihasználtság esetén 85 A / 13,4 V
Megengedhető terhelés MMA hegesztésnél
20%-os eszközkihasználtság esetén 160 A / 26,4 V
60%-os eszközkihasználtság esetén 105 A / 24,2 V
100%-os eszközkihasználtság esetén 85 A / 23,4 V
Teljesítménytényező maximális áramerősség
esetén 0,72
Hatékonyság maximális áramerősség esetén > 80%
Üresjárati feszültség U0 max. 60 V

Üzemi hőmérséklet -10 °C-tól +40 °C-ig
Szállítási hőmérséklet -20 °C-tól +55°C-ig
Hangnyomás terhelés nélkül <70 db (A)
Méretek H × Sz × M 310 × 140 × 230 mm
Tömeg 8 kg
A burkolat osztályba sorolása IP 23S
Alkalmazási osztály

Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklus 40 °C-ra van tervezve.

A burkolat osztályba sorolása
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.

Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

Alkalmazási osztály
A szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
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4 TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.

4.1 Helyszín
Úgy helyezze el az áramforrást, hogy semmi se zárja el a hűtőlevegő bemenő és kilépő
nyílásait. Helyezze el úgy az áramforrást, hogy a levegőbemenetre ne rakódjon le semmi,
ami eltömődést okozhat.

4.2 Hálózati áramellátás

A hegesztő áramforrást kizárólag megfelelő
paraméterekkel rendelkező, megfelelő
méretű biztosítékkal védett hálózatra
csatlakoztassa. A kimenetnek védőföldelő
csatlakozással kell rendelkeznie.

A. Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival

4.2.1 Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet

TIG 160
Hálózati feszültség 230 V 1~ ±10%, 50/60 Hz

A hálózati kábel keresztmetszete mm2 3 x 2,5
Fázisáram I1eff (TIG) 10,2 A

Fázisáram I1eff (MMA) 14,6 A

MEGJEGYZÉS!
A hegesztő áramforrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell
használni.
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5 ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!

5.1 Csatlakozások

1. Vezérlőpanel 5. (+) csatlakozó a testkábel vagy a
hegesztőkábel számára

2. Csatlakozás a TIG hegesztőpisztolyhoz
(védőgáz)

6. Hálózati tápellátás kapcsolója 1/O

3. (-) csatlakozó a testkábel vagy a
hegesztőkábel számára

7. A védőgáz csatlakoztatása

4. Csatlakozás a TIG hegesztőpisztolyhoz 8. Csatlakozás a hálózati kábelhez

5.2 A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Az áramforrásnak két kimenete van, egy negatív [-] (2) és egy pozitív [+] érintkező (3), a
hegesztő és a testkábelek csatlakoztatásához.

Opcionális TIG hegesztés esetén a TIG hegesztőpisztoly kábelét a negatív[-] érintkezőhöz
(2) csatlakoztassa. A gázbemeneti anyát csatlakoztassa a szabályozott védőgázellátáshoz.

MMA hegesztés esetén azt, hogy a hegesztőkábelt melyik kimenethez kell csatlakoztatni, az
alkalmazott elektróda típusa határozza meg; az elektróda megfelelő polaritásával
kapcsolatban az elektróda csomagolásán talál részletes információt.
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Csatlakoztassa a testkábelt az áramforrás másik hegesztő kimenetéhez. Rögzítse a
testkábel érintkezőjét a munkadarabhoz, és győződjön meg arról, hogy a két elem
megfelelően érintkezik.

5.3 Szimbólumok és funkciók

Áramellátás bekapcsolva (BE)

Jelzőlámpa, fehér, áramellátás
bekapcsolva (BE)

Túlmelegedés

Jelzőlámpa, sárga,
túlmelegedés

Lift Arc NF gyújtás

4 ütem 2 ütem

MMA hegesztés Az ív ereje

Áramlefutás
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Túlhevülés elleni védelem

A hegesztő áramforrás egy túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amely
akkor lép működésbe, ha a belső hőmérséklet túlságosan megnő, megszakítja a
hegesztőáramot, és a berendezés előlapján egy narancsszínű lámpa világítani
kezd. A túlhevülés elleni kapcsolók automatikusan kikapcsolnak, amikor a
hőmérséklet lecsökken.

MEGJEGYZÉS!
Ha az áramforrás túl nagy kihasználtsággal működik, akkor
túlhevülhet. A megengedett terheléssel kapcsolatban olvassa el a
MŰSZAKI ADATOK című részt.

Ha a hűtőlevegő bemenete vagy kimenete a felgyűlő lerakódások
miatt eltömődik, az áramforrás túlhevülhet. Gondoskodjon a
hűtőlevegő szabad áramlásáról az áramforráson át.

NF gyújtás

NF gyújtás funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektróda csúcsát
szikrázásig közelítik a munkadarabhoz.

LiftArc™

LiftArc™ funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik
a munkadarabhoz, majd elemelik attól.

Ívhúzás LiftArc™ funkcióval:

1. Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz.
2. Nyomja meg a működtető kapcsolót: megindul a kis áramerősségű áram.
3. A hegesztő elemeli az elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram automatikusan

a beállított értékre nő.
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4 ütem

Négyütemű vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának megnyomásával
megindul a gáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák). Az előzetes gázáram
idejének lejárta után az áram a pilotáram szintjére emelkedik (néhány amperig)
és ívet húznak. A működtető kapcsoló elengedésével az áram a beállított értéket
veszi fel (áramfelfutással, amennyiben működik). A működtető kapcsoló
megnyomásakor az áram visszaáll a próbaszintre (áramlefutással, amennyiben
működik). Amikor a működtető kapcsolót ismét eleresztik, az ív kialszik, és
utólagos gázáram keletkezik.

Az utólagos gázáram idejét a hegesztési áram szintjével arányosan határozzák
meg, pl. alacsony hegesztőáram=rövid utólagos gázáramlási idő. Magas
hegesztőáram= hosszabb utólagos gázáramlási idő.

2 ütem

Kétütemű vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának megnyomásával
megindul a gáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak. Az áram
a beállított értékre nő (az áramfelfutás funkció által szabályozottan, amennyiben
működik). A működtető kapcsoló elengedésével csökken az áram (megindul az
áramlefutás, amennyiben működik) és kioltja az ívet.

Az utólagos gázáram idejét a hegesztési áram szintjével arányosan határozzák
meg, pl. alacsony hegesztőáram=rövid utólagos gázáramlási idő. Magas
hegesztőáram= hosszabb utólagos gázáramlási idő.

MMA hegesztés

Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.

Áramlefutás

TIG hegesztés során áramlefutást alkalmaznak, ami révén az áramerősség
meghatározott idő alatt „lassan” csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek
és/vagy a repedések kialakulása a hegesztés befejezésekor.

Az ív ereje

Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik
az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.

Illesztések

Tompavarrat Sarokvarrat Párhuzamos varrat T-varrat
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5.4 TIG-hegesztés
TIG-hegesztés során a nem olvadó volfrám elektródával húzott ívvel megömlesztik a
munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi körül.

A TIG-hegesztés különösen hasznos, ha magas minőség szükséges és vékony lemezt kell
hegeszteni. Az áramforrások karakterisztikája TIG hegesztéshez is ideális.

TIG hegesztéshez az áramforrásokat a következőkkel kell felszerelni:

• hegesztőpalack (megfelelő hegesztőgázzal),
• hegesztőgáz szabályozó (megfelelő nyomáscsökkentő),
• volfrám elektróda
• megfelelő segédanyag, amennyiben szükséges.

Állítsa a folyamatválasztó kapcsolót a kívánt hegesztési módnak megfelelő állásba.
MEGJEGYZÉS: Az áramforrás kimenete aktív. Ellenőrizze, hogy a hegesztőkábel és a TIG
hegesztőpisztoly polaritása megfelel-e az elektródára vonatkozó követelményeknek.
Válassza ki a hegesztőáram kívánt erősségét.

5.4.1 Hegesztőáram beállítása
Az áramforráson a hegesztőáram 5 és 160
amper között változtatható.

Áram

5.5 MMA hegesztés
Állítsa a folyamatválasztó kapcsolót a kívánt hegesztési módnak megfelelő állásba.

MEGJEGYZÉS!
Az áramforrás kimenete aktív. Ellenőrizze, hogy a hegesztőkábel polaritása
megfelel-e az elektródára vonatkozó követelményeknek. Válassza ki a
hegesztőáram kívánt erősségét.

5.5.1 Hegesztőáram beállítása
Az áramforráson a hegesztőáram 5 és 160
amper között változtatható.

Áram
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5.5.2 Az ív ereje
Az arc force a gombbal módosítható.

ÍVERŐSSÉG (MMA)

ÁRAMLEFUTÁS (TIG)

5.5.3 Ívhúzás
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik. Az ívhúzás
megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.

Ha ívhúzáskor az elektróda hegyét hozzáérintik a fémhez, az azonnal megolvad és
hozzátapad a fémhez, lehetetlenné téve a folyamatos hegesztést. Ezért úgy kell ívet húzni,
mintha gyufát gyújtana.

Röviden érintse hozzá az elektródát a fémhez, majd emelje fel, hogy elérje a megfelelő
ívhosszat (kb. 2 mm). Ha az ív túl hosszú, megszakad és szikrázni fog, majd teljesen
kialszik. Miután ívet húzott, mozgassa az elektródát balról jobbra. Az elektróda 60°-os szöget
zárjon be a fémmel.

5.5.4 Az elektróda kezelése
MMA hegesztésnél három irányban kell mozgatni az elektródát: mozgassa az elektródát az
olvadék felé a tengelyek mentén [1];

kis oszcilláció lehet szükséges az olvadék kívánt szélességének eléréséhez [2];

az elektróda a hegesztés irányába mozog [3].

A kezelő a hegesztett kapcsolat élessége, a hegesztési pozíció, az elektróda specifikációja,
a hegesztőáram nagysága, saját ügyessége és egyéb szempontok alapján dönti el, melyik
megoldást választja az elektróda kezelésére.

1. mozgó elektróda 4. elektróda
2. az elektróda oszcillációja (jobbra és balra) 5. hegesztési varrat
3. az elektróda a hegesztés irányában halad 6. munkadarab
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5.5.5 Az elektróda védelme
Ha a hegesztés során a volfrám elektróda közvetlenül érintkezne a munkadarabbal
(hozzáérne ahhoz) és rövidzárlatot okozna, a hegesztő áram minimálisra esik, hogy
meghosszabbítsa az elektróda élettartamát.

5.5.6 Elektróda kiválasztása
A megfelelő elektródaátmérőt a munkadarab
vastagsága, a hegesztési pozíció, az
illesztés típusa stb. alapján kell kiválasztani.
További információk az elektróda
csomagolásán olvashatók.

• A jó minőségű hegesztés érdekében
mindig szárítsa meg vagy tárolja száraz
helyen az elektródát. Így elkerülheti
hidrogén jelenlétét a hegesztés során,
valamint gázbuborékok kialakítását és a
hidegrepedést.

• A hegesztés során az ív ne legyen túl
hosszú, ezáltal megelőzheti a következő
jelenségeket: instabil égés, fröcskölés,
minimális behatolás, beégés,
gázbuborékok kialakulása stb. Ha az ív
túl rövid, az elektróda „odaragadhat” a
munkadarabhoz.



6 KARBANTARTÁS

0463 267 001 - 17 - © ESAB AB 2014

6 KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos, megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.

VIGYÁZAT!
A biztonsági lemezeket csak megfelelő villanyszerelői ismeretekkel (és
engedéllyel) rendelkező személyek távolíthatják el.

VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.

6.1 Áramforrás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás szellőző nyílásai nem tömődtek el a
szennyeződéstől.

A tisztítás gyakorisága és az alkalmazandó módszer a következőktől függ:

• a hegesztési folyamattól,
• az ív időtartamától,
• az elhelyezkedéstől,
• a környezettől.

Általában elegendő, ha évente egyszer, száraz sűrített levegővel (csökkentett nyomással)
letisztítja az áramforrást.

Az elzáródott vagy eltömődött légbemenetek vagy kimenetek túlmelegedést
eredményezhetnek.

6.2 Hegesztőpisztoly
A problémamentes hegesztés érdekében a kopó alkatrészeket rendszeresen meg kell
tisztítani és ki kell cserélni.
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7 HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:

A hiba típusa Megszüntetésére tett intézkedés
Gyenge ívkezdés: TIG mód. • Ellenőrizze a Tig-pisztoly és a védőföldelés

csatlakozásait.
• Ellenőrizze a Tig-pisztoly és a védőföldelés megfelelő

polaritását.
• Szükség szerint ellenőrizze a volfrám- és az

újraköszörülési pontot.
• Gyenge HF (nagy frekvencia) A szakszervizzel

ellenőriztesse a szikraköz helyes beállítását.
Nincs ív. • Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.

• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség ne legyen se túl
alacsony, se túl magas. A sárga LED akkor világít, amikor
az input az ajánlott szint alatt vagy felett van, és a gép a
normál üzemi hőmérsékleten működik.

• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy az MCB nem kapcsolt-e le.

Hegesztés közben
megszakad a hegesztőáram.

• Ellenőrizze, hogy a túlmelegedés ellen védő relé
működésbe lépett-e (világít-e az előlapon a sárga lámpa).

• Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
A hőkioldó gyakran
működésbe lép.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a légszűrő.
• Győződjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az

áramforrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve). A megengedett
terheléssel kapcsolatban olvassa el a MŰSZAKI ADATOK
című részt.

• Úgy helyezze el az áramforrást, hogy semmi se zárja el a
hűtőlevegő bemenő és kilépő nyílásait.

Gyenge hegesztési
teljesítmény.

• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat használjon.
• Ellenőrizze a gáz áramlását.
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8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.

A Tig 160 kialakítása és tesztelése az EN 60974-1, 60974-3 és EN 60974-10 nemzetközi
és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy javítást végző szerviz
feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az említett
szabványnak.

Az alkatrészlistát külön dokumentum tartalmazza, amely letölthető az internetről:
www.esab.com
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RENDELÉSI SZÁM

Rendelési sz. Leírás Típus
0700 300 886 Welding power source Buddy™ Tig 160
0459 839 067 Spare parts list Buddy™ Tig 160

A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
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GRAFIKON
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TARTOZÉKOK
0700 300 863 Return cable with clamp

3 m 16 mm2

0700 300 862 Welding cable with electrode holder

3 m 16 mm2

0700 300 860 ET17 TIG torch, 4 m
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