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ZVÁRACÍ INVERTOR EWI 160 ARC /LIFT TIG Digitálne kontrolovaná nová tech-
nológia pre MMA a LIFT TIG zvára-
nie.

Chladenie
•  Extrémne vylepšené chladenie vďaka 

dvom zabudovaným chladiacim ventiláto-
rom.

 Tepelná izolácia
•  Tepelná izolácia triedy „H“ – elektrotech-

nické komponenty môžu pracovať pri 
teplotách do 180˚C.

IGBT technológia
•  Umožňuje zváranie pod konštantným prú-

dom i pri nestabilnom napájaní (napr.
 napájanie z elektrocentrály).

Elektrické pripojene
• Zariadenie vyžaduje pripojenie 
 k ističu len 16 A.

Funkcia ARC FORCE
•  Automaticky koriguje nežiaduce kolísanie 

prúdu a chyby zvárača automatickou
 reguláciou zváracieho prúdu.

Hot-start
•  Zabezpečuje jednoduché zapálenie oblú-

ku bez nutnosti „škrtania“ elektródou po 
materiáli.

Anti-Stick
• Zamedzuje prilepeniu elektródy
 na materiál rýchlym (rádovo v milisekun 
 dách) znížením prúdu.

Rozsah dodávky
• EWI 160, zemniaci kábel 3 m, 16 mm2;  
 kábel s držiakom elektródy 3 m, 16 mm2;  
 plastový kufor, voliteľné príslušenstvo: LIFT  
 TIG – horák na TIG.

EWI 160
Obj. č. 5952 001 160

Obj.č. 5952 001 160 
Bal./ks 1/12
Max prúd 160 A
Zaťažiteľnosť 160 A a 40˚C 20%
Zaťažiteľnosť 160 A a 25˚C  40%
Zaťažiteľnosť 72 A a 40˚C 60% 
Zaťažiteľnosť: 130 A a 25˚C 60% 
Min.výkon generátora 8 kVA
Hlavný istič 16 A
Max. Ø elektródy   zváranie MMA 3,25 (4 mm*)
Max. Ø elektródy TIG  1,0-2,4mm
Váha 4,6 kg
Rozmery 380×120× 255 mm

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií  
a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako  
poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak  
konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
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