ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER

ΙΝΤΕCO είναι θυγατρική της
εταιρείας Selco, ιδρυθείσα να
προσφέρει καθοριστικά µια
γκάµα άριστη. Η πλέον ειδική για
απαιτήσεις συγκόλλησης και κοπής
µα πλάσµα, στόν τοµέα εργαλείων
βιοµηχανικών ειδών και διανοµής.
Η Selco πράγµατι είναι για
την ιταλική πραγµατικότητα
πρωτοπόρα στην σχαδίαση
και εκβιοµηχανισµό
ηλεκτροκολλησεων και
εγκαταστάσεων αξιοποιόντας
εφαρµογές για βιοµηχανίες και
επαγγελµατίες.
Η ανανέωση τεχνολογίας, το
άνοιγµα µέσω µεταβολών, η
συνεχείς έρευνα καλύτερης
αποτελεσµατικότητας και
ταχύτητας, η εργασία και το
πνέυµα του οµίλου χαρακτηρίζουν
την φιλοσοφία της εταιρείας.

Έρευνα
και ανάπτυξη

Ποιότητα

3d σχέδιο
Ανάπτυξη προϊόντος
θερμοστατικές δοκιμές
Στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, µελετητές σχεδιαστές µε υψηλή
αρµοδιότητα, ειδικοί χρησιµοποιούν τις πλέον επιτηδευµένες και
µοντέρνες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή παρέχετε
στήν ακρίβεια της λύσης του σχεδίου καινοτοµίας, ικανοί να ταιριάξουν
λειτουργία και ασφάλεια σε µοντέρνα γραµµή στόν ορθολογισµό
και καθιέρωση των εξαρτηµάτων. Η µελέτη και πραγµατοποίηση
των πακέτων software και hardware εφαρµοσµένη στήν παραγωγή
συµπεριλαµβάνει οµοίος το µοντέρνο κέντρο ηλεκτρονικής
αναζήτησης και ρυθµίσεων.

Ηλεκτροστατικές δοκιμές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO Όλα τα προϊόντα δοκιµάζονται µε αυστηρά
κριτήρια ελέγχου λειτουργίας, η ανθεκτικότητα σε ισχυρές
πιέσεις, µηχανικές και η τήρηση κανόνων ηλεκτροµαγνητισµού.
Χρησιµοποιούµε τα πλέον µοντέρνα εξαρτήµατα και πλέον
εµπιστοσύνης σε παγκόσµιο επίπεδο, επίσης είναι σχεδιασµένα µε
στρατηγική άριστης λειτουργίας, επιδόσεις προϊ’οντων INTECO.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE, LIFT ARC.
HF, ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΟ CELLULOSIC - Ηλεκτρόδια απλά (BASIC - RUTILE - INOX) ηλεκτρόδια αλουµινίου, ηλεκτρόδιο σελλουλόζης.
LIFT - ARC
Ρέυµα χαµηλής ισχύος, για να µήν καταστρέφετε το άκρο της ακίδας TIG όταν έρχεται σε επαφή (scratch - tig)
όταν αποµακρύνουµαι την τσιµπίδα αυξάνει το ρέυµα συγκόλλησης του ρυθµιστή, παρατείνει την τροφοδοσία µε
αέριο.
HOT - START
Μηχανισµός που προσθέσει ρέυµα, για οµαλό ξεκίνηµα συγκόλησης.
ANTI - STICK
Μηχανισµός που σταµατά το ρεύµα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο κολλήσει στο υλικό.
ARC - FORCE
Μηχανισµός που εξασφαλίζει οµοιογένεια στην συγκόλληση ακόµα και όταν η απόσταση µεταξύ ηλεκτροδίου και
επιφάνειας, δεν είναι σταθερή.
H-F
Διαθέτουν υψίσυχνο ρέυµα, µε αποτέλεσµα να µη χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιµπίδας tig µε την
επιφάνεια συγκόλλησης, για την δηµιουργία, βολταϊκού τόξου. (κατάλληλη για ανοξείδωτα).
ΗΛΕΚΡΟΔΙΟ CELLULOSIC Δίνει δυνατότητα συγκόλλησης για καλύτερη “ρίζα” διείσδυσης.

(ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - ΔΕΝ ΣΚΟΥΡΙΑΖΕΙ)

• Διαθέτουν αντικραδασµικό σύστηµα (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ) εµπρός και πίσω καπάκια από υλικό ABS και ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ.
• Διαθέτουν HOT - START ρυθµιζόµενο, ANTI - STICK αυτόµατο, ARC - FORCE αυτόµατο, LIFT - ARC ρυθµιζόµενη παράταση τροφοδοσίας
αερίου, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ “MICRO PROCESSOR”.
• “POWER FACTOR I” σύστηµα που επιτρέπει την διατήρηση αµετάβλητης ισχύος (VOLT + KWATT + AMP) 10m (απόσταση καλωδίου).
• Διαθέτουν εγκρίσεις: ΙΡ 21S και ΙΡ 23C για εργοτάξια.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ INVERTER “INTECO”
• Eργονοµικό Design υψηλής τεχνολογίας και στιβαρής κατασκευής.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER

Το ηλεκτρικό εργαλείο που σας έλειπε
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Σύνδεση πολλών θέσεων
Συνεργική ρύθμιση

Προστατευμένος αερισμός
Ηλεκτρόδια έως 2,5mm
Έλεγχος ισχύος
Ταχυσύνδεσμος

Εργονομική λαβή
Χαμηλή κατανάλωση

Απευθείας σύνδεση

Το Flash Gun είναι ένα εύχρηστο ηλεκτρικό εργαλείο με επαγγελματικές επιδόσεις που επιτέλους
συμπληρώνει τον εξοπλισμό για τις οικιακές επισκευές. Το πρώτο πιστόλι με ηλεκτρόδιο που καθιστά
τη συγκόλληση εύκολη, συνηθισμένη και στις δυνατότητες όλων. Όλα αυτά είναι εφικτά χάρη στην
υψηλή τεχνολογία inverter της Inteco που μειώνει τον όγκο της γεννήτριας στον ελάχιστο δυνατό.
Εύκολο σας ένα τρυπάνι, ελαφρύ σαν ένα κατσαβίδι: επιτέλους η συγκόλληση γίνεται παιχνίδι.

κωδικός 017600091
τιµή 300,00€

STAND ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Εκθετήριο βάσης

Εκθετήριο πάγκου

κωδικός 018700611
κωδικός 018700612

Εκθετήριο πάγκου Flash Gun

Εκθετήριο βάσης Flash Gun

κωδικός 018700610
κωδικός 018700612
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ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

HΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER

Raider 112

Raider 142

Eφαρµογές
Ιδανική για μικρές επισκευές, πόρτες, ράγες, σχάρες, μικρές ή μεγάλες εργασίες κτλ.

Eφαρµογές
Ιδανική για επισκευές συντήρησης, μεταλλικές κατασκευές, αγροτικές εργασίες,
φανοποιΐα, σκεπές κτλ.

Τάση

ΜΜΑ

1x230V • ± 15%

Τάση

1x230V • ± 15%

Ασφάλεια τήξης

16 A

Ασφάλεια τήξης

16 A

Ισχύς μέγιστη

2,76 kW

Ισχύς μέγιστη

4,48 kW

Κλίμακα ρύθμισης

10 - 85 A

Κλίμακα ρύθμισης

10 - 130 A

Ρεύμα συγκόλλησης

85 A (20% - 25°C)

Ρεύμα συγκόλλησης

130 A (25% - 25°C)

Βαθμός προστασίας

IP 21 S

Βαθμός προστασίας

IP 21 S

Διαστάσεις (εκ.)

13 - 31,5 - 24

Διαστάσεις (εκ.)

13 - 31,5 - 24

Βάρος

4,7 Kg

Βάρος

4,7 Kg

ΜΜΑ

κωδικός: 017600092
τιµή: 492,00€ (χωρίς εξαρτήματα)

Raider 162

Kιτ βαλίτσα

Eφαρµογές
Ιδανική για επισκευές συντήρησης, μεταλλικές κατασκευές, αγροτικές εργασίες,
φανοποιΐα, σκεπές κτλ.

Raider 112 - Raider 142 - Raider 142
Πρακτική και ανθεκτική βαλίτσα-kit,
για την αποθήκευση, προστασία
και μεταφορά των όσων χρειάζεστε
για μία κόλληση στο φτερό!!
• Ηλεκτροκόλληση
• Τσιμπίδα ηλεκτροδίου
• Τσιμπίδα σώματος
• Εξάρτημα αφαίρεσης πάστας
βούρτσα/σφυρί
• Μάσκα
• Σετ ηλεκτροδίου 2,5mm

Τάση

ΜΜΑ

κωδικός: 017600093
τιµή: 600,00€ (χωρίς εξαρτήματα)

1x230V • ± 15%

Ασφάλεια τήξης

16 A

Ισχύς μέγιστη

5,49 kW

Κλίμακα ρύθμισης

10 - 160 A

Ρεύμα συγκόλλησης

150 A (20% - 25°C)

Βαθμός προστασίας

IP 21 S

Διαστάσεις (εκ.)

13 - 31,5 - 24

Βάρος

4,7 Kg

κωδικός: 017600094
τιµή: 684,00€ (χωρίς εξαρτήματα)

Ιnverter Raider 112 σε βαλίτσα ......................... κωδ.: 017600095 - τιµή: 570,00€
Ιnverter Raider 142 σε βαλίτσα ......................... κωδ.: 017600096 - τιµή: 686,00€
Ιnverter Raider 162 σε βαλίτσα ......................... κωδ.: 017600097 - τιµή: 769,00€

Παρατήρηση: Ο βαθμοί κελσίου (Cο) αναφαίρονται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
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Εξαρτήματα για τις INVERTER RAIDER 112, RAIDER 142, RAIDER 162 καλώδια με τσιμπίδα
και σώμα (3+2) 16mm2 - NP βίσμα 25 mod. 7310048 Κωδικός: 014200006 - Τιµή 64,00€

