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CITOWAVE III 520
Cena brutto

27 499,00 zł

Cena netto

22 356,91 zł

Cena poprzednia

29 900,00 zł

Kod producenta

W000384992

Napięcie zasilania (V)

400

Prąd max(A)

500

Ilość rolek podających drut

4

Opis produktu

OERLIKON CITOWAVE III 520 (W000384992)
+
+
+
+

Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III (W000371926)
Chłodnica COOLER III (W000273516)
Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m (W000275899)
Wózek TROLLEY II - podwozie 4 kołowe (W000383000)

CITOWAVE III reprezentuje trzecią generację nowoczesnych źródeł prądu, które idealnie pasują do wszystkich prac
spawalniczych. Nowa generacja trójfazowych urządzeń inwertorowych MIG/MAG została zoptymalizowana pod kątem
oszczędności kosztów dzięki znacznemu zmniejszeniu zużycia energii. Urządzenia posiadają taką samą wydajność spawania w
porównaniu z poprzednią generacją, lecz również zmniejszony o 30% pobór energii .
Dzięki nowym funkcjom sterowania procesem, innowacyjnym interfejsom komunikacyjnym, narzędziu do śledzenia produkcji i
przyjaznemu dla użytkownika, kolorowemu wyświetlaczowi LCD, CITOWAVE III wraz z szeroką ofertą drutów MIG/MAG jest
kompletnym rozwiązaniem spawalniczym dla wielu gałęzi przemysłu:
Ciężkie konstrukcje stalowe, infrastruktura, przemysł maszynowy
dedykowane programy do spawania stali o wysokiej wydajności stapiania, linie synergiczne i oprogramowanie do
monitoringu SWAN.
Pojazdy szynowe, ciężarówki i lekki przemysł stoczniowy - specjalne programy do spawania aluminium, szczególnie
Spray Modal.
Przemysł motoryzacyjny, szczególnie wymagający wysokiej jakości spawania blach o małej grubości.
Branża petrochemiczna i energetyka konwencjonalna, zainteresowane zastosowaniem drutów Cr - Mo w kombinacji ze
specjalnie opracowanymi liniami synergicznymi, które doskonale spełniają wymagania instrukcji WPS dla tego
segmentu.
Wybierając CITOWAVE III stawiasz na wysoką wydajność , ale też na odpowiedzialność za środowisko naturalne .
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Wyposażenie
Podajnik drutu DMU W500 dla CITOWAVE III
Chłodnica Cooler III
Przewód zespolony chłodzony cieczą 5m
Wózek Trolley II - podwozie 4-kołowe
Uchwyt Weldline LGS2 505W 5m
Przewód masowy
Instrukcja obsługi

Parametry
Źródło:
Prąd spawania/ Sprawność: 500A/60%; 450A/100%
Zasilanie: 400V, 3 fazy;
Zabezpieczenie sieci: 32A
Zakres regulacji prądu: 15-500A
Rolki: 4
Wymiary: 738 x 272 x 521mm
Waga: 40kg
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