
ОБОРУДВАН ЗА ВСИЧКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ

МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

3
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Заваръчен апарат TransPocket 150; 
Кабел маса 16 мм2, дължина 4 м.;
Електрододържател 16 мм2, дължина 3 м.;
Заваръчна маска и чукче;

Окомплектовка на машината:

MMA
TIG

Предложението е валидно от 01.03.2021 до 30.06.2021 или до изчерпване на наличните количества! 
Изображенията са илюстративни. Цените са с включен ДДС.

TRANSPOCKET
150

СЕГА: 1 380 лв.
СПЕСТЯВАТЕ: 247 лв.

Стара цена: 1 627 лв.



ПРЕДИМСТВА НА TRANSPOCKET 150
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- Предлага се и във вариант:
* с дистанционно управление
* вариант TIG - подобрени и разширени
функции за работа с аргон

- Регулиране на параметрите с един бутон

- 7 сегментен, светещ дисплей

- ПВ при 10 мин/400C, 35% при 150 А

- Тегло - 6,3 кг

MMA TIG
до 150 А

An Sck, Hot Start 
и So Start

Базични, рутилови и 
целулозни електроди

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ
Куфар Tool Case 60 със здрав и ергономичен дизайн
Апаратът може да се съхранява със свързани кабел маса и електрододържател
Достатъчно място за необходимите аксесоари - чукче, четка, ръкавици и т.н.

Стабилна дъга и малко пръски, благодарение на технологията на
дигиталния, резонансен инвертор
Ефективно използване на съществуващото захранване чрез PFC
Възможност за използване на захранващи кабели с дължина до 100м
Компенсация на колебанието на напрежението за висока стабилност на дъгата

TransPocket 150: 365 x 130 x 185 mm, 6.3 kg
Здрава конструкция за дълъг експлоатационен живот
Пластмасовият корпус предпазва от всякакви атмосферни влияния (IP 23)
Функционален и ергономичен дизайн - лесен за разчитане дисплей

МАЛКО ТЕГЛО И ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ

Без залепване на електрода в момента на запалване
Изключително стабилна работа с генератор
Перфектно заваряване с целулозни електроди
Импулсно заваряване при работа с електроди

ОТЛИЧНИ СВОЙСТВА НА ЗАПАЛВАНЕ И ВИСОКА
СТАБИЛНОСТ НА ДЪГАТА

ПОСТОЯННО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗАВАРЯВАНЕ
С PFC (Power Factor Correcon)

до 150 А

Импулсно заваряване на аргон

Контактно запалване

Възможност за вграден 
магнитен вентил - опция

Импулсно заваряване на електрод

Видео към
TransPocket 150:


