
Chaát löôïng laøm neân
söï khaùc bieät

Công nghệ hàn TIG
vượt bậc!

Bộ cấp dây tất cả trong một
Công nghệ cấp dây nguội / dây nóng

Đặc điểm

Hàn TIG dây hàn nóng và dây hàn nguội với bộ cấp dây năng động
Bộ cấp dây năng động có thể điều khiển hồ quang ngay cả khi hàn những vị trí khó:
Bộ cấp dây được đặt song song và sử dụng chuyển động tịnh tiến
Tốc độ hàn nhanh hơn tới 300% so với hàn TIG
Tốc độ đắp cải thiện tới 200%
Độ tan chảy của kim loại nền giảm tới 80%
Độ tin cậy quá trình hàn cao và có thể gia công sau hàn
Tốc độ hàn cao và dễ kiểm soát
Gia nhiệt dây hàn để cải thiện tốc độ đắp và giảm nguy cơ gây lỗi mối hàn
Bề mặt mối hàn hoàn hảo, không có kim loại bị bắn tóe
Dẫn động 4 cuộn dây hàn
Sử dụng cho dây hàn 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm
Có thể sử dụng với bất kỳ máy hàn TIG nào
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Phạm vi ứng dụng

Các loại vật liệu thích hợp với hàn TIG cấp dây nóng

www.ess-singapore.com 
info@ess-singapore.com

Cấp dây nóng dùng hàn TIG một chiều, cấp dây nguội dùng hàn TIG xoay chiều

Thép hợp kim thấp, trung bình và cao, thép không gỉ Duplex, Superduplex, Đồng và Titan, 
hợp kim Stelit, vật liệu chịu nhiệt cao và vật liệu mạ kẽm.

Điện áp đầu vào
Số pha 
Tần số
Chu kỳ xung (40°C)
Tốc độ cấp dây
Tần số cấp dây
Chiều rộng
Chiều cao
Chiều dài
Khối lượng bộ cấp dây

Thông số kỹ thuật
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230 V (+/- 20 %)

1

50 / 60 Hz

500 A / 100 %

0,15 - 17 m/min

17 Hz

352 mm

525 mm

600 mm

34 kg
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