
ZIKA - INVERTOR SUDURÃ I-200C

Tensiune Sigurantã Domeniu Tensiune Curent  Greu- Lucru Dimensiuni  Valizã
alimen- fuzibilã curent mers la 60% tate cu mm (l/w/h)
tare în gol utilizare gene-

rator
230V 25A 30-200A 70V 200A 8Kg + 375x155x232 +
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Invertor de sudurã 200A portabil, desti-
nat profesionistilor ce sudeazã în regim
intensiv.

ZIKA I-200C
Art.Nr. 03702 351 200

Invertor in curent mono-fazat într-o 
valizã de transport unicã, destinat uti-
lizãrilor diverse.
• Aparat de sudurã tip invertor, cu alimentare
în curent mono-fazat, ce se livreazã într-o va-
liza rigidã, ce combinã confortul la transport cu
durabilitatea ridicatã si protectia optimã.
• Poate suda otel inoxidabil, otel carbon, cupru
si alte metale.
• Se poate utiliza cu electrozi de specificatii si
materiale diferite.

Regim intensiv de sudare pânã la 
electrozi Ø4,0mm
• Aparat de sudurã destinat utilizãrii la curenti
pânã în 200A. Acesta oferã o solutie perfectã
sudorilor ce activeazã în diverse domenii indus-
triale (lucrãri de reparatii, suduri tevi, îmbinãri
prin sudare generale etc.) si utilizeazã de re-
gulã electrozi cu diametre pânã în Ø4,0mm.
• Aparat de sudurã prevãzut cu display digital
ce oferã posibilitatea unui reglaj fin al curentu-
lui de sudare. 
• Aparat de sudurã destinat utilizãrii în regim
intensiv, oferind performante la realizarea
sudurilor relativ dificile gen tevi sudate sau
suduri aluminiu. (Factor de utilizare 60%)

Modern, fiabil, cu largã utilizare
• Protectie supra-sarcinã.
• Poate opera prin alimentare de la generator
de 10KVA.
• Sistem de ventilare cu structurã unicã ce com-
binã forta ventilatorului cu un sistem de rãcire
pasiv bine dimensionat.
• Design conform specificatiilor profesionistilor,
expertilor în sudurã si consultantilor angrenati
în acest domeniu.
• Garantie 1 an. 

Portabil, comod la manipulare si 
transport.
• Rigid, durabil si de încredere. 
• Valizã rigidã de transport, cu IP21 protectie la
praf, pentru utilizare în mediu exterior.

Complet de livrare ZIKA I-200C
Denumire Art.Nr. Cant.
Invertor sudurã I-200C 03702 351 200 1
Valizã transport/protectie 1
Set cabluri sudare sectiune 25 mm2 1
Cleste port-electrod 300A. 1
Cablu alimentare 2m. 1

Caracteristici


