
MinarcMig Evo 200
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

POŁĄCZONA Z MOBILNOŚCIĄ

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy
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WYGODNE SPAWANIE MIG/MAG ZA POMOCĄ
SPAWARKI MOBILNEJ

Dzięki przenośnej spawarce MinarcMig Evo 200 można osiągnąć wysoką jakość

spawania MIG/MAG i doskonałe zajarzenie łuku w dowolnym miejscu pracy. To

kompaktowe urządzenie zapewnia dużą moc spawania oraz wysoką jakość w cyklu

pracy 35%. Jest zasilane z jednofazowej sieci z zabezpieczeniem 16 A. Zastosowana w

źródle prądu technologia PFC zapewnia wysoką sprawność energetyczną i współczynnik

mocy wynoszący 0,99. Ograniczenie przerw na chłodzenie urządzenia umożliwia

dłuższe spawanie. Model MinarcMig Evo 200 pozwala osiągnąć wysoką jakość

spawania i doskonałe zajarzenie łuku w trybie automatycznym lub ręcznym. Proces

spawania jest monitorowany i kontrolowany przez system adaptacyjnej regulacji łuku

Kemppi. Urządzenie może również wydajnie pracować po podłączeniu kabli zasilających

o długości przekraczającej 100 metrów, dzięki czemu jest ono niezwykle użyteczne

podczas spawania w terenie.

Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG (MMG22), kable, wąż gazowy i pasek

naramienny. Dostępne są również modele AU i DK.

GŁÓWNE ZALETY

LEKKA I PRZENOŚNA
KONSTRUKCJA

Nie potrzeba dodatkowej pomocy do

przenoszenia urządzenia

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI
DŁUGOŚCI KABLA

Większa funkcjonalność podczas

wykonywania prac w terenie

MNIEJ ZAKŁÓCEŃ
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

wprowadzanych do sieci

elektrycznych dzięki technologii PFC

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

PRODUKCJA Z BLACH
CIENKICH

NAPRAWA I KONSERWACJA ROLNICTWO
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• Wysoka jakość spoin i doskonałe zajarzenie łuku

• Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

oraz dłuższy czas spawania wynikający z ograniczenia przerw na

chłodzenie

• Zasilanie sieciowe lub z agregatu prądotwórczego

• Możliwość użycia kabli zasilających o długości nawet 100 m

• Praca w trybie automatycznym lub ręcznym

• Duży wyświetlacz graficzny o przejrzystym układzie informacji

• Szybsze przygotowanie do pracy dzięki intuicyjnej regulacji

grubości materiału (mm)

• Lekka i przenośna konstrukcja — tylko 13 kg

• Praca z drutami elektrodowymi Fe, FCW, Ss, Al i CuSi na

szpulach o masie 1 kg lub 5 kg

• Możliwość wyboru wypukłego, płaskiego lub wklęsłego ściegu

spoiny

• Standardowy zestaw zawiera uchwyt o długości 3 m, zestaw kabli

i pasek naramienny

KORZYŚCI

WYSTARCZY USTAWIĆ GRUBOŚĆ MATERIAŁU I SPAWAĆ

Automatyczna regulacja mocy rewelacyjnie podnosi komfort użytkowania jednofazowych urządzeń

spawalniczych. Dzięki niej sprzęt działa szybko i dokładne, a jego obsługa jest prosta. Urządzenie

MinarcMig Evo 200 automatycznie ustawia parametry spawania na podstawie wprowadzonych

danych — kształtu spoiny oraz typu i grubości materiału w mm. Do sterowania urządzeniem służy

pojedyncze, wygodne pokrętło. Szczegółowe i zrozumiałe instrukcje są widoczne na dużym

wyświetlaczu graficznym.
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ALTERNATYWNE

URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

MinarcMig Evo 200 AU

Spawarka MIG z serii K5 firmy Kemppi do

spawania adaptacyjnego w

zastosowaniach przenośnych w trybie

automatycznym i ręcznym. Urządzenie

wyposażone we wtyczkę zasilania

stosowaną w Australii i Nowej Zelandii.

Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG,

kable, wąż gazu i pasek naramienny.

MinarcMig Evo 200 DK

Spawarka MIG z serii K5 firmy Kemppi do

spawania adaptacyjnego w

zastosowaniach przenośnych w trybie

automatycznym i ręcznym. Urządzenie

wyposażone we wtyczkę zasilania

stosowaną w Danii. Zestaw zawiera

uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż gazu

i pasek naramienny.

MinarcMig Evo 170

Spawarka MIG z serii K3 firmy Kemppi do

zastosowań przenośnych w trybie

ręcznym z osobnymi pokrętłami do

ustawiania napięcia spawania i prędkości

podawania drutu. Zestaw zawiera uchwyt

spawalniczy MIG, kable, wąż gazowy i

pasek naramienny. Dostępne są modele

AU i DK.

MinarcMig Evo 170 AU

Spawarka MIG z serii K3 firmy Kemppi do

zastosowań przenośnych w trybie

ręcznym z osobnymi pokrętłami do

ustawiania napięcia spawania i prędkości

podawania drutu. Urządzenie

wyposażone we wtyczkę zasilania

stosowaną w Australii i Nowej Zelandii.

Zestaw zawiera uchwyt spawalniczy MIG,

kable, wąż gazowy i pasek naramienny.

MinarcMig Evo 170 DK

Spawarka MIG z serii K3 firmy Kemppi do

zastosowań przenośnych w trybie

ręcznym z osobnymi pokrętłami do

ustawiania napięcia spawania i prędkości

podawania drutu. Urządzenie

wyposażone we wtyczkę zasilania

stosowaną w Danii. Zestaw zawiera

uchwyt spawalniczy MIG, kable, wąż

gazowy i pasek naramienny.
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DANE TECHNICZNE

MinarcMig Evo 200

Kod produktu MinarcMig Evo 200 - 61008200
Welding gun MMG22, 3 m - 6250220
Earth return cable and clamp, 3 m - 6184003
Shielding gas hose, 4.5 m - W001077
Shoulder strap - 9592163

Napięcie zasilania 1~, 50/60 Hz 230 V ±15%

Zabezpieczenie zwłoczne 16A

Min. moc agregatu prądotwórczego 4.2 kVA

Prąd maks. (60%) 160 A/22 V

Prąd maks. (100% ED) 120 A/20 V

Zakres parametrów spawania 20 A/15 V – 200 A/26 V

Napięcie biegu jałowego 70-75 V

Spełniane normy IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Zakres temperatur pracy -20…+40 °C

Stopień ochrony IP23S

Średnica szpuli drutu 200 mm

Masa szpuli drutu 5 kg

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 450 × 227 × 368 mm

Masa (bez akcesoriów) 13 kg

Prąd maks. (35% ED) 200 A/24 V
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