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 TBi-150 MIG\CO2 ידית
מאפיינים עיקריים 

:180A עד  .1 
א. 150A בגז מעורב.   

.CO2 180 בגזA .ב   
חיבור מתאם ארופאי.   .2 

מיועד לריתוך כל סוגי המתכות.  .3 
.0.6-1.0mm מתאים לחוט  .4 

.10L/min ספיקת גז  .5

מחירמק"טמס' סידוריתיאור פריט

015007420ידית TBi-150 CO2 גרמניה 4 מטר

015006545ידית TBi-150 CO2 גרמניה 5 מטר

TBI-150 11503112פייה קונית

TBI-150 31503212פייה ישרה

TBI-150 41504012פייה רגילה

TBi-150 M6 0.8 mm 5150356דיזה

TBi-150 M6 1.0 mm 5150376דיזה

TBI-150 6150506קפיץ קטן

71504522תושבת דיזה TBI-150 ה. שמאלית

TBI-150 821346216מבודד

TBI-150 915055100צואר

1515181200אדפטור ארופאי זכר לידית

CO2 161517531מפסק לידית

172152890קת לידית פלסמה 150+מפסק

211516032קפיץ מוביל כחול 0.8 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר

211516538קפיץ מוביל אדום 1.0-1.2 מ"מ TBI גרמניה באורך 4 מטר

211516138קפיץ מוביל כחול 0.8 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר

211516638קפיץ מוביל אדום 1.0-1.2 מ"מ TBI גרמניה באורך 5 מטר
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