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MPM 20 500 P kaynak jeneratoru

Oerl kon Kaynak

MPM 20/500 P
Tüm Elektrodlar le Kaynak ve Karbon Elektrod le Kesme Yapab len, Elektr k
Olmayan Şant yeler ç n Kaynak ve Elektr k Jeneratörü.

Kaynak Jeneratörler

E-Bülten kaydı ç n e-posta adres n z yazın

Gönde

D zel yakıt le çalışır. DC kaynak akımı le b rl kte, 400 V / 50 Hz (3~), 230 V / 50 Hz
(1~), 48 V / 50Hz (1~) yardımcı çıkış ver r.
Tüm Rut l, Baz k ve Selüloz k örtülü elektrodlar ç n üstün ark karakter st ğ vardır.
MPM 500 A modeller 10 mm karbon elektrod le kesme yapab l r.
CC / CV (Düşey / Yatay) karakter st k seçeneğ vardır. Böylece uygun MIG / MAG ve
TIG aparatın bağlanması le kaynak jeneratörü bu yöntemler de destekler.
Uzun kaynak kabloları le performans kaybı olmadan kaynak ve kesme yapar.
Akım ayarı mak ne üzer nden potans yometre le yapılır. Uzaktan kumanda ops yonel
sunulmaktadır.
Amper, volt, yakıt sev yes ve çalışma süres göstergeler mak nen n ön panel nded r.
Açık havada kullanıma uygundur ve IP 23 koruma sınıfına g rer.
Büyük tekerlekl römorku sayes nde, şant yelerde kolaylıkla taşınır ve merkez
kancası sayes nde v nç le kaldırab l r. (MPM 15/400 I-CL ç n standart d ğer modeller
ç n ops yoneld r.)
D zel motoru su soğutmalıdır. 12 volt dah l aküsü vardır ve anahtar le otomat k
çalışır. Yük yokken otomat k olarak rölant ye geçer.
Düşük yakıt sev yes , düşük yağ basıncı, akü şarj arızası ve kaçak akım koruması
vardır. Aşırı ısınmaya karşı term k korumalıdır.
Ürün broşürü ç n tıklayın.

Tekn k Özell kler

MPM 20/500 P
Motor

Tp

Perk ns 1103 A-33G1

Güç

41 HP (30.4 kVA)

Toplam S l nd r Hacm

3300 cm³

S l nd r Sayısı

3

Soğutma Şekl

Su

Çalıştırma Şekl

Elektr k

Yakıt T p

Motor n

Yakıt Tüket m

5.4 lt / saat (%75)

Yakıt Deposu Hacm

74 lt

Ağırlık

895 kg
AC Jeneratör

Tp

GenSet Asenkron Fırçasız

Maks mum Güç (3 Faz)

20 kVA - 400 VAC

Maks mum Güç (1 Faz)

12 kVA - 230 VAC

Güç Faktörü

0.80

DC Kaynak Devres
Anma Kaynak Akımı (%60)

500 A - 40 VDC

Anma Kaynak Akımı (%100)

400 A - 36 VDC

Kaynak Akıım Ayar Sahası

30 - 500 ADC

Açık Devre Ger l m

70 VDC

Karbon Kesme Elektrodu

10 mm

Aksesuarlar

Ürün Kodu

Topraklama Penses ve Kablosu (Standart)

K301100605 (70 mm² - 5m)

Elektrod Penses ve Kablosu (Standart)

K301000605 (70 mm² - 5m)

Uzaktan Kumanda (Ops yonel)

7930000009 (20m)

Kutup Değ şt rme K t (Ops yonel)
Romörk (Ops yonel)

7930000007
7930000004 (2 Tekerlekl )

Oerl kon A.Ş. önceden haber vermeks z n katalog b lg ler nde değ ş kl k yapma hakkına sah pt r.
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