
 

MMA – ručná obalená elektróda  
 

 
 

EWM HIGHTEC WELDING GmbH          Tel.: +49 2680 181-, Fax.: -244              www.ewm-group.com            25.02.2015 

 

Pico 220 cel puls 

 

• Invertorový zvárací zdroj, DC 
• Zváranie metódami:  MMA a TIG-Liftarc 
• MMA impulzné zváranie: 
• Obzvlášť vhodné pre zváranie koreňa 
• Pri krycích vrstvách pripomína jemný vzhľad zvaru metódu TIG 
• Menej opracovania zvaru následkom nižšieho rozstreku 
• Veľmi vhodný pre ťažké elektródy 
• Vynikajúce premostenie medzier bez prepadu zo strany koreňa 
• Nižšia miera deformácie vďaka kontrolovanému dodávaniu tepla 
• 100 % spoľahlivosť pri zváraní vo zvislej polohe zhora nadol celulózovými elektródami 
• Prenosný, s popruhmi 
• Arcforcing, Hotstart, Antistick 
• 5 m sieťový prívodný kábel 

 
Sieťové napätie (Tolerancie)  3 x 400 V (-25 % - +20 %) 

Istenie (pomalá poistka)  3 x 16 A 

Rozsah zváracieho prúdu  10 A - 220 A 

Dovolený za ťažovate ľ pri 40 °C   220 A / 30 % 

  160 A / 60 % 

  140 A / 100 % 

Rozmery DxŠxV v mm  470 x 135 x 250 

Hmotnos ť  8,9 kg 
 

 

 

 

Antistick a Arcforce – zvárate ako profesionáli  
Veľmi ľahké zváranie: Oblúk horí kľudne, obalená elektróda sa nelepí a nevyžíha. 

 

Špičkový zvar i pri použití hrubých elektród  
Pre zdroje PICO 220 nie sú žiadnym problémom ani 5 milimetrové elektródy. Najmodernejšia 
invertorová technológia s vynikajúcou dynamikou regulácie dodáva stabilný oblúk. Aj zváranie s 
použitím ťažko zvárateľnými rutilovými, alebo rutil-celulózovými elektródami je bezproblémové. 

 

Horúci štart pre dosiahnutie najlepšej kvality  
Variabilná funkcia horúceho štartu (možnosť nastavenia prúdu a času) spoľahlivo zapáli elektródu 
a zabezpečí najlepšiu kvalitu už od začiatku zvaru vďaka perfektnému nastaveniu. Vady zvarov a 
vznik studených spojov nemajú šancu, prevýšenie tvaru zvaru je do značnej miery redukované. 

 

Ľahký, prenosný, mobilný  
Ľahká preprava na akékoľvek miesto použitia. Či na rebríkoch, alebo na úzkom lešení, minimálne 
rozmery a nízka hmotnosť v robustnej plastovej skrini to umožňujú. 

 

100 % vhodný pre použitie na stavbách  
Na najväčšie staveniská a do najtvrdších montážnych prevádzok, pri použití prívodných káblov do 
dĺžky 50 m, alebo napájanie priamo z generátora.Vysoká tolerancia v oblasti kolísania siete 
zabezpečuje perfektné výsledky zvárania. 
   

  
 


