
De 250-E is ontworpen om onder 
de meest extreme omgeving-
somstandigheden alle soorten 
beklede elektroden te lassen. 
Deze machine garandeert een 
optimale lasstroominstelling en 
een perfect stabiele lichtboog. Ze 
verbindt immers een krachtige en 
universele microprocessor met 
een vermogenstrap met IGBT. 
Met haar 250A en haar hoge 
thermische cyclus kunnen tot 
6,00 mm dikke elektroden perfect 
gelast worden. Deze generator 
is ontworpen voor wie gewoonlijk 
en beroepshalve met beklede 
elektroden last, de gebruiker kan 
immers bepaalde parameters 
instellen zoals de HOT-START-
regeling voor een betere ontstek-
ing van de beklede elektrode 
alsook de ARC-FORCE-regeling 
om het stilvallen van de machine 
tijdens het lassen te voorkomen. 
Daarbij beschikt de machine 
voor het TIG-DC lassen over 
een pulse-frequentieregeling en 
instelbare basisstroom. de 250-E 
bestaat uit uiterst slagvaste mate-
rialen en beschikt over een venti-
latiekanaal die verhindert dat de 
gedrukte schakelingen in aanrak-
ing komen met stof en slijpresten. 
De ventilator treedt in werking 
zodra men begint te lassen en 
zorgt er voor dat zo weinig stof 
in de machine wordt gezogen. 
Bovendien garanderen de pro-
cedures tijdens de ontwerpfases, 
de controles en de eindkeuring 
een maximale betrouwbaarheid 
van de machine en beperken ze 
de kans op defecten na verkoop. 
De 250-E heeft het Europese 
conformiteitscertificaat inzake 
elektrische beveiliging van lasap-
paratuur (EN 60974-1) en inzake 
elektromagnetische compatibi-
liteit (EN 50199) behaald. 

250E (dc-liftarc)
250E

Technologie:  Inverter 
      Voeding:  3-fase 
           Type:  MMA 
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250-E (dc-liftarc)
Type 250E
lassen mma
lasbereik (I2min.-I2max.) mma A 5/250
spanning onbelast MMA V 76
inschakelduur 100%MMA A 160
Voedingsspanning  (50/60 Hz) V 3x400
nettolerantie % +/-15
Netzekering  A/tr 20
constructiestandaard EN 60974-1/EN 50199
Beschermingsklasse IP 23
Isolatieklasse H
koeling methode AF
Afmetingen mm 230x460x325
gewicht kg 16,0
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Assecoires:
laskabel 
aardkabel
tigtoorts met gaskraan
afstandbediening


