
TIG – AC/DC ИНВЕРТОР
БЕЗКОНТАКТНО ЗАПАЛВАНЕ
МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ

СЕГА: 6960 лв.
СПЕСТЯВАТЕ: 885 лв.

Стара цена: 7845 лв.

3
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Заваръчен апарат MagicWave 230 i
TIG бренер THP 220i G ML/F/UD/4м
Сменяема глава TTB 220A ML G/70⁰/L55
Кабел маса 25 кв. мм, дължина 4м
Газов маркуч
Водач на телта

Окомплектовка на машината:

TIG
MMA

Предложението е валидно от 01.02.2021 до 30.04.2021 или до изчерпване на наличните количества! 
Изображенията са илюстративни. Цените са с включен ДДС.

MagicWave 230 i



ПРЕДИМСТВА НА MAGICWAVE 230 i

Централен офис: гр. София 1324, ул. Добри Немиров № 5, тел.: +359879122163, email: office@soldar.bg 
Офис: гр. Стара Загора 6000,бул. Руски  №10, тел.: +359887208484, email: boyko.monev@soldar.bg
Офис: гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост № 18, тел: +359887848128, email:krasen.hristov@soldar.bg
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Захранване 220 V, 50 Hz

Работа с генератор

Толеранс на напрежението  -15%/+15%

ПВ при 10 мин/40° C, 100% при 170 А

Перфектен външен вид на заваръчният шев

MMATIG
до 190 А

Перфектно запалване 
без залепване

Заваряване на базични, 
рутилови и целулозни електроди

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ
Добавяне на воден блок
Включване на RC педал за управление с Bluetooth
Включване на заваръчен шлем с Bluetooth управление
Запаметяване до 999 работни режима, чрез софтуерен пакет Job (опция)
Разширени TIG импулсни настройки, чрез PulsPro пакет (опция)
Актуализация на софтуера

Програмируем стартов и краен ток 
Двутактов и четиритактов режим на работа
Имулсно заваряване 
TAC функция – възможност за прихващане на материала
Spot функция – възможност за нитоване и точковане
Възможност за превключване висок/нисък ампераж от бренера 
Up/DUp/Down – регулиране на заваръчния ток от бренера

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

TIG AC/DC с възможност за заваряване и на алуминий 
Избор и управление на всички параметри само с един бутон
Въможност за избор на език
Интуитивно навигационно меню
Цветен 4,3” дисплей, с ясна визуализация на заваръчните параметри

УПОТРЕБА

Иновативно оформяне върха на електрода 
Balance – регулиране на отрицателната и положителната полувълна  
Current offset – изместване на синусоидата в положителна или 
отрицателна посока 
Настройка формата и вида на вълната при AC и DC заваряване
AcveWave – нова технология при ТIG AC заваряване
РабРабота с всички видове електроди – базични, рутилови, целулозни

РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ

до 230 А

AC – заваряване на алуминий

Безконтактно запалване

Сменяема глава 
и завъртане на 360°

Ф 1,5 – 4,00 мм

Видео към
MagicWave 230 i:
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