
Върнете стара конВенционална 
или импулсна миГ/маГ заВаръч-
на машина над 300 A - без значение 
от състоянието й - и модернизирайте 
оборудването си с нова мултипроцес-
на машина за заваряване Speedtec 405 
SP Pulse от световния лидер Lincoln 
Electric.

Конфигурацията включва:
•	 Токоизточник	Speedtec	405	SP	Pulse
•	 Телоподаващо	устройство		
от	най-висок	клас	PF-46

•	 Охладител	Coolarc	46

•	 Количка
•	 Захранващ	кабел
•	 Пакет	кабели	5	m	
между	токоизточника	и	
телоподаващото	устройство

•	 Кабел	маса	-	3	m
•	 Заваръчна	горелка	-	водна
•	 Регулатор	за	Ar/CO2

•	 Комплект	телоподаващи	
ролки.

заваръчното си производство с машини на
Speedtec 405 SP Pulse

модернизирайте 

промоциЯ

нова
цена:9900 лв.

лева без ДДС

стара цена: 16 000 лв.



параметри на токоизточника:
•	заваръчни процеси рЕдз, виГ- DC, миГ/маГ,  импулсен миГ,  

тръбни телове, рубене
•	захранващо напрежение 400V/ 3 Ph /50/60 Hz
•	cos φ 0.95

•	Кпд 88 %
•	заваръчен ток 5 - 400 а
•	пв 400 A / 34 V / 80 %, 390 а / 35.5 V / 100%
•	степен на защита IP 23
•	Габаритни размери 476 x 305 x 600 mm
•	тегло 50 kg

параметри на телоподаващото устройство: PF-46:
•	Брой телоподаващи ролки 4 броя
•	охлаждане на горелката водно
•	скорост на телоподаване 1.0 – 22 m/min
•	диаметри на теловете:

- плътни (черни и неръждаеми) 0.8 – 1.6 mm
- тръбни (самозащитни и с газова защита) 1.0 – 1.6 mm
- алуминиеви 1.0 – 1.6 mm
•	Габаритни размери 460 х 300 х 640 mm
•	тегло 18 kg 
•	Безстепенно регулиране на скоростта на телоподаване и на  

напрежението
•	2- и 4-стъпков режим на горелката
•	прокарване на тела и продухване на шланга с газ
•	плавен/горещ старт
•	дисплеи за заваръчния ток и напрежение

предимства на телоподаващото устройство PF-46:
•  TFT цветен дисплей с интуитивен език (икони) и разнообразие на специални 

функции
• USB порт (за пренасяне на данни)
• памет за запаметяване на режими
• възможност за заключване на зададени режими
• вътрешна лампа за осветяване при смяна на тел и телоподаващи ролки
• възможност за включване на дистанционно управление.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 100, e-mail: weld@euromarket.bg
www.euromarket.bg 

Пловдив  032/	 962	 310
Стара Загора	 042/	 600	 699
Бургас	 	 056/	 859	 660
Варна	 	 052/	 575	 400

Русе  082/	 870	 104
Плевен	 	 064/	 600	 082
Велико Търново	 062/	 690	 003
	Благоевград	 0884	 802	 485

Предложението е валидно до 31.12.2021 г. или до изчерпване на количествата.


