APARATE DE SUDURĂ

Reprezentant în România

A V A N T A JE
PATON MINI
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE PATON MINI
1. Ușor de montat și utilizat
2. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3 metri (suport pentru electrod) + 2 metri
(împământare)
3. 3 ani garanție
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A V A N T A JE
ECO-160
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ECO-160
1. Ușor de montat și utilizat
2. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3 metri (suport pentru electrod) + 3 metri
(împământare)
3. Suport pentru electrod cu clești de alamă de inaltă calitate.
4. 5 ani garanție
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A V A N T A JE
ECO-200
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ECO-200
1. Ușor de montat și utilizat
2. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3 metri (suport pentru electrod) + 3 metri
(împământare)
3. Suport pentru electrod cu clesti de alama de inalta calitate.
4. 5 ani garanție.
5. Conectori tip baionetă măriți.
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A V A N T A JE
ECO-250
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ECO-250
1. Ușor de montat și utilizat
2. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3 metri (suport pentru electrod) + 3 metri
(împământare)
3. Suport pentru electrod cu clesti de alama de inalta calitate.
4. 5 ani garanție.
5. Conectori tip baionetă măriți.
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A V A N T A JE
PRO-160
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE PRO-160
1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
- În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
- În mod TIG – 1 (principal) + 4 (adiționali)
- În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3
metri (suport pentru electrod) + 2 metri (împământare).

5. Accesorii de înaltă calitate incluse: suport electrod
ABICOR BINZEL, terminal împământare ABICOR BINZEL
MK300.
6. Geantă de plastic durabilă pentru aparat și accesorii.
7. 5 ani garanție.
8. Clasă de protecție IP33.
9. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
10. Opțiunea de a activa unitatea de reducere a tensiunii în
circuit deschis.
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A V A N T A JE
PRO-200
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE PRO-200
1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
- În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
- În mod TIG – 1 (principal) + 4 (adiționali)
- În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3
metri (suport pentru electrod) + 2 metri (împământare).

5. Accesorii de înaltă calitate incluse: suport electrod
ABICOR BINZEL DE2200, terminal împământare ABICOR
BINZEL MK300.
6. Geantă de plastic durabilă pentru aparat și accesorii.
7. 5 ani garanție.
8. Conectori tip baionetă măriți.
9. Clasă de protecție IP33.
10. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
11. Opțiunea de a activa unitatea de reducere a tensiunii în
circuit deschis.
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A V A N T A JE
PRO-250
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE PRO-250
1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
- În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
- În mod TIG – 1 (principal) + 4 (adiționali)
- În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3
metri (suport pentru electrod) + 2 metri (împământare).

5. Accesorii de înaltă calitate incluse: suport electrod
ABICOR BINZEL DE2300, terminal împământare ABICOR
BINZEL MK300.
6. Geantă de plastic durabilă pentru aparat și accesorii.
7. 5 ani garanție.
8. Conectori tip baionetă măriți.
9. Clasă de protecție IP33.
10. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
11. Opțiunea de a activa unitatea de reducere a tensiunii în
circuit deschis.
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A V A N T A JE

StandardTIG-200
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE StandardTIG-200
1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:

4. Geantă de plastic durabilă pentru aparat și accesorii.

- În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)

5. 5 ani garanție.

- În mod TIG – 1 (principal) + 4 (adiționali)

6. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.

- În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)

7. Unitate ark-striking fără contact (unitate de injecție de
înaltă frecvență).

2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.

8. Opțiunea de a activa unitatea de reducere a tensiunii în
circuit deschis.

3. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță ABICOR 26,
cablu de sudură din cupru lung cu împământare.
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A V A N T A JE

ProTIG-200 AC/DC
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProTIG-200 AC/DC
1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare (19
parametri ajustabili).

6. Înregistrarea a până la 10 moduri de sudură.

2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.

8. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă)

7. Mod sudare RIV plug.

3. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță ABICOR 26,
cablu de sudură din cupru lung cu împământare.
4. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
5. Unitate ark-striking fără contact (unitate de injecție de
înaltă frecvență).
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A V A N T A JE

StandardMIG-160
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE StandardMIG-160
1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:

4. 5 ani garanție.

-

În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)

5. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.

-

În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)

6. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
160A cu LD 60%, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare și suport de electrod.

În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.

7. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
8. Conector pentru torță cu mufă EURO.

3. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
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A V A N T A JE

StandardMIG-200
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE StandardMIG-200
1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:

4. 5 ani garanție.

-

În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)

5. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.

-

În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)

6. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
240A cu LD 60%, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare și suport de electrod.

În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.

7. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
8. Conector pentru torță cu mufă EURO.

3. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
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A V A N T A JE

StandardMIG-250
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE StandardMIG-250
1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:

4. 5 ani garanție.

-

În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)

5. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.

-

În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)

6. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
240A cu LD 60%, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare și suport de electrod.

În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.

7. Conectori tip baionetă măriți.

3. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.

9. Conector pentru torță cu mufă EURO.

8. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
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A V A N T A JE

ProMIG-200-5-2

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-200-5-2
1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.

7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2200..
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
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A V A N T A JE

ProMIG-250-5-2

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-250-5-2
1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.

7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2200..
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
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A V A N T A JE

ProMIG-250-15-2
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-250-15-2

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE tipurile
de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.
7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent de

sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod ABICOL
BINZEL DE 2300.
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
14. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de
până la 15 kg.
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A V A N T A JE

ProMIG-250-15-4
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-250-15-4

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE tipurile
de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.
7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent de
sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.

8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod ABICOL
BINZEL DE 2300.
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
14. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de
până la 15 kg.
15. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu acționare
pe toate rolele.
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A V A N T A JE

Multipro-250-15-4
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE Multipro-250-15-4

1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 10
(adiționali)
2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE tipurile
de sudură.
3. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
4. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent de
sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
5. Toate accesoriile necesare pentru lucru in toate modurile de
sudare sunt incluse în pachetul standard al mașinii: cabluri de

sudare din cupru – 3 metri (suport electrod ABICOR BINZEL DE
2300) + 3 metri (împământare ABICOR BINZEL MK300), torță
semiautomată ABIMIG A255 LW și torță ABITIG 26 pentru modul TIG.
6. Unitate ark-striking fără contact (unitate de injecție de înaltă
frecvență).
7. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
8. Conector pentru torță cu mufă EURO.
9. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
10. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
11. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de
până la 15 kg.
12. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu acționare
pe toate rolele.
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A V A N T A JE

WFU-5-2-250

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE WFU-5-2-250
1. Mașină de alimentare cu sârmă puternică și fiabilă.
2. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată ABIMIG A255LW.
3. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
4. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
5. Conector pentru torță cu mufă EURO.
6. Control digital.
7. Compatibilitate cu echipamente PATON.
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A V A N T A JE

WFU-15-2-250

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE WFU-15-2-250
1. Mașină de alimentare cu sârmă puternică și fiabilă.
2. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată ABIMIG A255LW.
3. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
4. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
5. Conector pentru torță cu mufă EURO.
6. Control digital.
7. Compatibilitate cu echipamente PATON.
8. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de până la 15 kg.
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A V A N T A JE

WFU-15-4-250

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE WFU-15-4-250
1. Mașină de alimentare cu sârmă puternică și fiabilă.
2. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată ABIMIG A255LW.
3. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
4. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
5. Conector pentru torță cu mufă EURO.
6. Control digital.
7. Compatibilitate cu echipamente PATON.
8. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de până la 15 kg.
9. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu acționare pe toate rolele.
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A V A N T A JE

WFU-15-2-315

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE WFU-15-2-315
1. Mașină de alimentare cu sârmă puternică și fiabilă.
2. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată ABIMIG A255LW.
3. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
4. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
5. Conector pentru torță cu mufă EURO.
6. Control digital.
7. Compatibilitate cu echipamente PATON.
8. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de până la 15 kg.
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A V A N T A JE

WFU-15-4-315

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE WFU-15-4-315
1. Mașină de alimentare cu sârmă puternică și fiabilă.
2. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată ABIMIG A255LW.
3. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
4. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
5. Conector pentru torță cu mufă EURO.
6. Control digital.
7. Compatibilitate cu echipamente PATON.
8. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea de până la 15 kg.
9. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu acționare pe toate rolele.
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A V A N T A JE
WCU-7

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE WCU-7
1. Alimentare stabila cu fluid pana la o inaltime de 10 metri.
2. Alimentare de inalta performanta cu debit de până la 6,5 litri pe minut.
3. Protectie împotriva suprațncărcării la motor.
4. Senzor de debit integrat pentru monitorizare continuă a sistemului de răcire și prevenirea supraîncălzirii torței.
5. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
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A V A N T A JE

ECO-315-400V

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ECO-315-400V
1. Ușor de montat și utilizat
2. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3 metri (suport pentru electrod) + 2 metri (împământare)
3. Accesorii de înaltă calitate incluse: împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod ABICOL BINZEL DE 2300.
4. Conectori tip baionetă măriți.
5. Clasă de protecție IP33
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A V A N T A JE

PRO-315-400V

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE PRO-315-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
-

În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)

-

În mod TIG – 1 (principal) + 4 (adiționali)

În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3
metri (suport pentru electrod) + 2 metri (împământare).

5. Accesorii de înaltă calitate incluse: suport electrod
ABICOR BINZEL DE2300, terminal împământare ABICOR
BINZEL MK300.
6. 5 ani garanție.
7. Conectori tip baionetă măriți.
8. Clasă de protecție IP33.
9. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
10. Opțiunea de a activa unitatea de reducere a tensiunii în
circuit deschis.
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A V A N T A JE

PRO-250-400V

AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE PRO-250-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 4 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Cabluri de sudare din cupru de înaltă calitate incluse – 3
metri (suport pentru electrod) + 2 metri (împământare).

5. Accesorii de înaltă calitate incluse: suport electrod
ABICOR BINZEL DE2300, terminal împământare ABICOR
BINZEL MK300.
6. Geantă de plastic durabilă pentru aparat și accesorii.
7. 5 ani garanție.
8. Conectori tip baionetă măriți.
9. Clasă de protecție IP33.
10. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
11. Opțiunea de a activa unitatea de reducere a tensiunii în
circuit deschis.
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A V A N T A JE
StandardMIG-250-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE StandardMIG-250-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
-

În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)

-

În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)

În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.

5. 5 ani garanție.
6. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
7. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
240A cu LD 60%, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare și suport de electrod.
8. Conectori tip baionetă măriți.
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
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A V A N T A JE
ProMIG-250-5-2-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-250-5-2-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.

7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2300.
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
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A V A N T A JE
ProMIG-250-15-2-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-250-15-2-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.
7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent

de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2300.
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
14. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea
de până la 15 kg.
SC COTRACO ROM SRL

Reprezentant în România

Str. Petki David nr. 69-71, 547530 Sângeorgiu de Mures
Tel: +(40) 265-318.210 | Fax: +(40) 265-319.750
E.mail: office@cotraco.ro | www.cotraco.ro

A V A N T A JE
ProMIG-250-15-4-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-250-15-4-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. 5 ani garanție.
6. Conectori tip baionetă măriți.
7. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.

8. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2300.
9. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
10. Conector pentru torță cu mufă EURO.
11. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
12. Clasă de protecție IP33.
13. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
14. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea
de până la 15 kg.
15. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu
acționare pe toate rolele.
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A V A N T A JE
ProMIG-315-15-2-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-315-15-2-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. Conectori tip baionetă măriți.
6. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.

7. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2300.
8. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
9. Conector pentru torță cu mufă EURO.
10. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
11. Clasă de protecție IP33.
12. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
13. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea
de până la 15 kg.
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A V A N T A JE
ProMIG-315-15-4-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE ProMIG-315-15-4-400V

1. Durata de încărcare crescută (LD) – 70%.
2. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
3. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
4. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
5. Conectori tip baionetă măriți.
6. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
7. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată

ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu
împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2300.
8. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
9. Conector pentru torță cu mufă EURO.
10. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
11. Clasă de protecție IP33.
12. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
13. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea
de până la 15 kg.
14. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu
acționare pe toate rolele.
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A V A N T A JE
MultiPRO-250-15-4-400V
AVANTAJELE
ECHIPAMENTELOR PATON

TM

• Sistemul de stabilizare pentru căderi mari de
tensiune pe termen lung în rețeaua de alimentare de la
160V la 260V.
• Designul unic al mașinilor, care asigură o răcire
eficientă și randament crescut în mediu de lucru cu
praf.
• Toate ansamblurile sunt acoperite cu un lac de
protecție.
• Raportul unic între dimensiune și puterea mare.
• Utilizarea de componente de calitate de la
producători de top: Infineon, Kendeil, NXP, Vishay,
Texas Instruments, Toshiba, etc.
• Carcasă metalică durabilă.
• Respectarea parametrilor echipamentului cu
caracteristicile declarate.
• Abilitatea de a lucra cu electrozi de orice tip
(inclusiv de topire înaltă).
• Garanție de până la 5 ani.
• Propriul birou de desighn și tehnică.
• 100% din produse trec printr-un ciclu complet de
inspecție.
• Folosirea de materiale ecologice în producție.

AVANTAJELE MultiPRO-250-15-4-400V

1. Gamă largă de ajustări a parametrilor de sudare:
În mod MMA – 1 (principal) + 10 (adiționali)
În mod TIG – 1 (principal) + 8 (adiționali)
În mod semiautomat MIG/MAG – 1 (principal) + 5
(adiționali)
2. Mod de sudare cu impulsuri ajustabil pentru TOATE
tipurile de sudură.
3. Sistem de alimentare cu sârmă puternic și fiabil.
4. Posibilitatea de separare / diversificae a sursei de curent
de sudare de la mașina de alimentare cu sârmă.
5. Accesorii de înaltă calitate incluse: torță semiautomată
ABIMIG A255LV, cabluri de sudare din cupru lungi cu

împământare ABICOR BINZEL MK300 si suport electrod
ABICOL BINZEL DE 2300.
6. Furtun de gaz (mufă cu eliberare rapidă).
7. Conector pentru torță cu mufă EURO.
8. Set de role pentru 4 diametre de sârmă.
9. Clasă de protecție IP33.
10. Ecran LCD cu interfață multilingvistică.
11. Posibilitate de montare a rolelor de sârmă cu greutatea
de până la 15 kg.
12. Mașină de alimentare cu sârmă cu patru role, cu
acționare pe toate rolele.
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