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Pico 300 cel 

 

• Invertorový zvárací zdroj, DC 
• Metódy zvárania: MMA-ručná obalená elektróda a TIG-Liftarc 
• Celulózové elektródy: 100 % zváranie zhora nadol 
• Prenosný, s popruhmi 
• Jednoduchá obsluha 
• Arcforcing a Hotstart nastaviteľné 
• Antistick 
• 5 m sieťový prívodný kábel 
• 100 % odskúšané a prevádzky schopné 

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

Istenie (pomalá poistka) A 3 x 16 

Rozsah zváracieho prúdu A 10 - 300 

Dovolený za ťažovate ľ pri 40 °C  300 A / 25 % 

Dovolený za ťažovate ľ pri 40 °C  220 A / 60 % 

Dovolený za ťažovate ľ pri 40 °C  170 A / 100 % 

Rozmery DxŠxV mm 515 x 185 x 350 

Hmotnos ť kg 16,5 
 

 

  

 
Vlastnosti 

 

Optimálny pre každé stavenisko  
Úzka skriňa a ľahký transport  so stabilným madlom – spoločník temer na každom 
stavenisku.Kolísanie siete pre zdroje EWM nie je žiadnym problémom. Zvárate 
bezpečne aj pri slabej sieti alebo s veľmi dlhými predlžovacími káblami. Premyslené 
chladenie zabezpečuje vysoký dovolený zaťažovateľ a chráni pred znečistením 
vnútorného priestoru. 

 

Antistick – ako profesionálne zváranie  
Jednoduché zváranie: oblúk horí pokojne, elektróda nehorí tvrdo a nezatavuje sa 

 

Bezpečné zapálenie oblúka a výborné zváracie vlastnosti  
Digitálna invertorová technológia zabezpečuje pre všetky typy elektród optimálnu 
charakteristiku oblúka, bezpečný, stabilný oblúk a dobre ovladateľný tavný kúpeľ. 
Vysoké napätie naprázdno a  funkcia Hotstart sú garanciou pre trvalé bezpečné 
zapálenie oblúka. 

 

Arcforce: Vylepšenie pre všetky typy elektród  
Optimálne zváracie vlastnosti so všetkými typmi elektród využitím Arcforce. Žiaden 
skrat obzvlášť pri rutil-celulózových elektródach. 

 

Prevádzkovo bezpe čný a spo ľahli vý 
Nenáročný na obsluhu s dlhou životnosťou: teplotne ovládaný ventilátor a chránené 
umiestnenie elektronických komponentov zabraňujú usádzaniu prachu a zabezpečujú 
vysokú prevádzkovú bezpečnosť. Integrovaný snímač teploty je perfektná ochrana proti  
preťaženiu. 

 

Hotstart pre najlepšiu kvalitu  
Nastaviteľná funkcia Hotstart (prúd a čas nastaviteľný) zapáli elektródu bezpečne a  
stará sa už od začiatku zvaru o najlepšiu kvalitu vďaka dokonalému nataveniu. 

 


