
Invertorul Einhell TC-IW 170 este un aparat de înaltă performanță pentru efectuarea de lucrări de sudură cu arc cu rezultate curate. Curentul de 
sudare este reglabil. Datorită sistemului de răcire cu ventilator și a termostatului cu lumină indicatoare, acest instrument este, de asemenea, potrivit 
pentru sesiuni de lucru lungi. Intervalul de reglaj pentru curentul de sudare este cuprins între 20 și 150 A, în timp ce intervalul de curent pentru sudarea 
TIG este de 30 la 170 A. Electrozii au un diametru de 1,6 până la 4,0 milimetri. Datorită comutatorului selector pentru sudarea cu electrod sau TIG, 
unealta poate fi de asemenea utilizată pentru a efectua sudura cu gaz de protecție. Este echipat cu un terminal de împământare și un cleste de 
electrod cu cuplaj rapid. Pentru utilizarea mobilă există o carcasă robustă din tablă din oțel cu curea de umăr.

TC-IW 170

Invertor pentru sudare
Nr. articol: 1544180

Nr. identitate: 11016

Cod EAN: 4006825619300

Caracteristici
- Curent de sudare reglabil
- Sistem de răcire cu ventilator și termostat cu indicator
luminos
- Funcția anti-stick împiedică lipirea electrozilor
- Comutator selector pentru sudare electrod sau TIG
- Carcasă din tablă de oțel robustă cu curea de umăr
- Incl. terminale profesionale de împământare cu cuplaj
rapid
- Incl. suport profesional pentru electrod cu cuplaj rapid

Date Tehnice
230-240 V  |  50 Hz

16 A

20  -  150 A

30  -  170 A

80 V

- Alimentare
- Siguranta fuzibila
- urent sudare (electrod)

- Curent sudare (WIG)

- Voltaj la mers in gol
- Diametru electrod 1.6  -  4 mm

Date Logistice
- Greutate produs
- Greutate bruta ambalaj
- Dimensiuni ambalaj
- Bucati per bax
- Greutate bruta bax
- Dimensiuni bax
- Cantiate container (20"/40"/40"HC)

6.74 kg

9.08 kg

450 x 170 x 335 mm 
2 buc
20 kg

730 x 380 x 250 mm 
1200 | 2400 | 0

Ilustrațiile pot conține accesorii care nu sunt incluse în pachetul standard al livrării 
Ilustrație similară (în design), modificări de producție rezervate

Marca GS aparține numai produsului însuși, exclusiv accesoriul
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