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MinarcTigEvo 200/200MLP
"הרמה",  או  גבוה  בתדר  הצתה  ישר,  זרם  )ארגון(   TIG "מיניארק"  רתכת 
קומפקטית ניידת בעלת יכולת ריתוך מדהימה, ניזונה מפאזה אחת בעלת 16 
אמפר, מפיקה A200 זרם ישר 35% יותר עוצמה בכל מחזור עבודה, מספקת 
תוצאות מעולות לכל מקום עבודה. ניתן לקבוע שיחרור גז מגן לפני ואחרי 
הריתוך מקנה אורך חיים ארוך לחיי האלקטרודה ומונע התחמצנות הריתוך, 

העלאת והורדת הזרם בצורה מתונה, מסך אינטאטיבי וקל להבנה.
רתכות מסדרה "מיניארק" הן פתרון אידיאלי לריתוך בזרם ישר )TIG( עם 
תיקון,  התקנות,  קלה,  לתעשיה  אינרטי,  מגן  וגז  טונגסטון  אלקטרודת 
ואחזקה שוטפת. בזכות המשקל הנמוך והקופקטיות שלה מאפשרת ריתוך 

משתנה.  עבודה  בסביבת  מקצועי 
הדגם 200 מציע שני אופני עבודה: עם דוושה או פוטנציומטר בידית הריתוך, 
הצתת קשת יעילה וקלה, ניתן לבחור בהצתה בתדר גבוה או בהרמה כאשר 

סביבת העבודה מחייבת.
הדגם MLP כולל מינילוג ופולסים עם יכולת שליטה מלוח הבקרה.

ניתן  אמפר,   16 אחת  פאזה  עם  לעבודה  באנרגיה,  לחיסכון   PFC מערכת 
לעבוד גם באמצעות כבל מאריך עד 100 מטר תוך שמירה על קשת יציבה 
בהזנה  גם  עבודה,  סביבת  בכל  אופטימליות  תוצאות  ולקבל  ואיכותית 

גנרטור. באמצעות  חשמלית 

המערכות מיועדות 
לעבודה על פחים דקים.  .1

להתקנות חוץ.  .2
לתיקונים ואחזקה.  .3

לתעשיה הכימית והתהליכית.  .4

פרופיל המערכות
מחירמק"טתיאור פריט

6100920013995מינארק טיג 200

MLP 200 61009200מינארק טיגMLP-

-6184211כבל "הארקה" כלולה

-9592163רצועת הרמה כלולה במארז *

שנתיים אחריות

• יש להתאים ידית ריתוך מהמגוון המוצע TTC בלבד
* חל איסור מוחלט לעבוד עם הרתכת בזמן שהיא תלויה על הגוף

הצתת קשת החל מ A5 )הצתה בתדר גבוה(.  .1
איכות ריתוך אחידה.   .2

הצתת קשת בתדר גבוה HF מדויק ועדין.  .3
מיישר זרם הניזון מ 16 אמפר.  .4

העלאה והורדת זרם בצורה מתונה.  .5
אספקת גז מגן לאיזור הריתוך לפני ואחרי הקשת לשמירה על אורך חיי האלקטרודה ומניעת התחמצנות פני הריתוך.  .6

ניתן לכוון ידני או באופן אוטומטי את פרמטרי הריתוך.  .7
מסגרת פלסטיק קשיחה מאוד, גוף ארגונומי, בעל מערכת קירור מאולצת  .8

אופציונלי: בורר זרם על גבי הידית/בשלט.  .9
.MLP ריתוך פולסים בדגם  .10

ניתן להתחבר עם כבל אלקטרודה ולרתך עם אלקטרודה, 1.6מ"מ - 4מ"מ, ציפוים: בסיס, רוטילי וצלולית.  .11
)Voltage Reduction Device( VRD protection - מפיל את המתח כמעט באופן מידי )תוך 0.3 שניה(.  .12

מערכת קלה )11 ק"ג( וניידת.  .13
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טבלת נתונים
200A דגם

230 V ±15 %1~ 50/60 Hz Connection voltage 

200 A /4.9 kVA 35 % ED Rated power at max. current

200 A / 18 V35 % ED Output )40 ºC(

160A/16.4V60% ED

140 A / 15.6 V100 % ED 

0.99 Power factor at 100 % ED 

77% Efficiency at 100 % ED

21.1A / 12.7AASupply current, Imax / I1eff

449 x 210 x 358 mmL x W x H External dimensions 

11 kg Weight )without cables(

A EMC class 

IEC 60974-1, -3,-10, -12  Standards
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