Pioneer 403MKS

HUN

Pioneer 403MKS

Szinergikus MIG/MAG / TIG DC LIFT / MMA / gyökfaragás

A Pioneer 403MKS egy kompakt, professzionális, szinergikus, háromfázisú inverteres áramforrás, MIG/MAG rövid és
szórt ívhez, olyan anyagok hegesztéséhez, mint a hagyományos és rozsdamentes acélok (inox), az alumínium és
ötvözeteik.
A Pioneer 403MKS további hegesztési fajtákat is lehetővé teszi: MMA, TIG DC ívemeléssel és gyökfaragással, egy kiváló
multifunkcionális gép. A Power Focus és a Power Root funkcióknak köszönhetően a MIG/MAG hegesztés is optimalizált.

Trolley R kocsi

Alap kocsi
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Pioneer 403MKS
Speciális funkciók

Power Focus
A speciális Power Focus funkciót arra
tervezték, hogy csökkentse a hegesztés
összköltségét azáltal, hogy csökkenti a
hegesztendő illesztések számát.

Power Root
A speciális Power Root funkció rövid
íves
átvitelt
jelent,
melyet
hidegcseppes technika szabályoz,
így biztosítva kiváló minőséget a
gyökvonalon való haladáskor

Technológia

VRD
A VRD (feszültség csökkentő eszköz)
funkció készenléti (Standby) üzemmódban
automatikusan csökkenti a hegesztőgép
feszültségét, így lehetővé téve a
munkavégzést olyan építkezési területeken
is, ahol biztonsági okokból kisfeszültséggel
kell
dolgozni
(dokkok,
petrolkémiai
telephelyek stb.).

HAC Hibrid ívvezérlés
A WECO egyedi HAC (hibrid ívkezelés)
technológiája puha és nagyon stabil
MIG/MAG hegesztőívet biztosít kiváló
heggyöngy minőséggel és minimális
fröccsenéssel
bármilyen
munkakörülmények között.

Műszaki adatok

C.U.23

PIONEER 403MKS
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz
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720 x 290 x 235mm

18,9kVA - 16,2kW

30,0 Kg
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460 x 990 x 940mm (alap)
KIT 403MKS H2O BASIC - 90,4Kg

3

Stabil iparági jelenlét, ahol a termelés
jelentős beruházásokon alapul, melyek
támogatják a kutatást, az előrejelzéseket
és a folyamatos vizsgálatokat.
A Weco 1997 óta gyárt és forgalmaz
hegesztőgépeket.
A vállalat székhelye, valamint a gyártóüzeme is
Olaszország északkeleti részén található.
Irodáink, a műszaki/projekt részlegünk, a
gyártási részleg és a raktárak is képesek
kiszolgálni a nemzeti, továbbá a nemzetközi
értékesítési hálózatunkat is. A hegesztőgépek
széles választéka és a hatalmas árukészlet
együttesen teszik lehetővé számunkra, hogy
rövid időn belül és teljes mértékben
teljesíthessük és kielégíthessük ügyfeleink
igényeit.
A dinamikus vállalatvezetés, amelyet a fő
értékesítési érvekkel kapcsolatos szilárd
tapasztalatok és az alkalmazással kapcsolatos
alapos és kimerítő ismeretek támasztanak alá,
lehetővé teszi, hogy ez a vállalat vezető helyet
foglaljon el a hegesztőipari ágazatban.
A WECO jobb megoldást jelent a termelés
javítására,
a
munkavégzési
idő
optimalizálására, a folyamatok költségeinek
minimalizálására, miközben biztosítja a
legkiválóbb teljesítményi elvárásoknak való
megfelelést.
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