
2-13mm

Αποδιδόμενη Ισχύς 1020Watts

Χρήση Μπετό-Μέταλλο-Ξύλο

Λειτουργία Κρουστικό Δραπανοκατσαβιδο

02. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Τάση λειτουργίας 220-240V

Συχνότητα 50~60Hz 

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3200rpm

Διαστάσεις Τσοκ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ALR-06-HE013/1020

Μπουτόν συνεχούς λειτουργίας ΝΑΙ

Επιλογέας ταχύητητας ΝΑΙ

Αναστροφή κίνησης ΝΑΙ

σία περιλαμβάνει κλειδί τσόκ, πλευρική λαβή πολλών θέσεων και 10 τρυπάνια διαφόρων διαμέτρων. Ο ευαίσθητος διακόπτης
σκανδάλης επιτρέπει την λειτουργία σε χαμηλές στροφές στην αρχή της διάτρησης προσφέροντας ακρίβεια. Ο επιλογέας 

Τάση λειτουργίας 220~240V
Συχνότητα 50~60Hz 

Ταχύτητα χωρίς φορτίο

Σταθερή λειτουργία Κουμπί Auto-Lock
Χρήση 

Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μεταβλητής ταχύτητας ALIRAC. Στοιβαρή κατασκευή για απαιτητικές εργασίες. Η συσκευα-
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ταχύτητας στην σκανδάλη παρέχει την δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας.Κουμπί
αναστροφής κίνησης και κουμπί συνεχούς λειτουργίας Auto-Lock. Διάμετρος τρυπήματος μπετόν 13mm,μέταλλο 13mm και 
ξύλο 25mm. Δεν πρέπει να λείπει από καμία εργαλειοθήκη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ALR-06-HE125/1400

Μ14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Κοπή - Λείανση

10.800rpm
Διαστάσεις δίσκου 125mm
Αποδιδόμενη Ισχύς 1400Watts

Σπείρωμα άξονα

Κόμπακτ γωνιακός τροχός ALIRAC. Στοιβαρή κατασκευή για απαιτητικές εργασίες. Η συσκευασία περιλαμβάνει κλειδί,  
πλευρική βοηθητική λαβή, παξιμάδι ασφαλείας, προστατευτικό τροχίσματος. Ιδανικός για κοπή και λείανση μετάλλων, 
αφαίρεση σκουριάς από μέταλλα. Δυνατότητα χειρισμού και από αριστερόχειρες. Απλό κλείδωμα του άξονα. 

Αριστερόχειρες ΝΑΙ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ HE013 / 1020Watts

1020 
Watt

3200 
rpm

 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ HE125 / 1400Watts

1400 
Watt

10800 
rpm
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02. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Inverter Μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC) με αποτέλεσμα χαμηλότερες καταναλώσεις, ομαλό
ξεκίνημα τόξου, ομοιόμορφο γαζί χωρίς πιτσιλίσματα. Τα μόλις 4.5Kg δίνουν ευελιξία και άνετη χρήση. Έχει την δυνατότητα 
εκτός από επαγγελματική χρήση να χρησιμοποείται και σε οικιακές εργασίες με τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Διαθέτει θερμική
θερμική προστασία με ανεμιστήρα. Σημαντικές λειτουργίες :
HOT START : Η λειτουργία επιτρέπει την αύξηση του ρεύματος κατά την εκκίνηση αυξάνοντας την ταχύτητα χρήσης του μηχα-
νήματος, γεγονός που δίνει την διευκολύνει την έναρξη του τόξου.
ARC FORCE : Σύστημα σταθεροποίησης της απόδοσης ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης. Μέσω της αυτόματης ρύθμισης της
έντασης, μη έμπειροι χειριστές δεν χάνουν το τόξο ακόμα και όταν κουραστούν.

Τάση λειτουργίας 220~240V
Συχνότητα 50~60Hz

Ονομαστικη Ισχύς 8.4KW
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου

ALR-06-ECN-200EΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάρος  4.5Kg 
Διαστάσεις 370*200*215mm

ANTI STICK :  Η λειτουργία anti stick εμποδίζει την ανεπιθύμητη συγκόλληση ηλεκτροδίων. 

κτημα της ηλεκτροκόλλησης Inverter είναι ο τρόπος συγκόλλησης. Σε αντίθεση με τις κλασικές ηλεκτροκολλήσεις όπου δημι-
πτης ρύθμισης ανάλογα με το μέγεθος του ηλεκτροδίου, ενδεικτικές λυχνίες και διακόπτη On/Off. Το πλέον βασικό πλεονέ-

38Α
Ρυθμιζόμενο Ρεύμα Συγκόλλησης 20~200Α

Τάση ανοιχτού κυκλώματος 66V
Απόδοση 85%

ουργούν τόξο με εναλλασσόμενο ρεύμα άρα απαιτούν και μεγαλύτερη ηλεκτρική ενέργεια κάνοντας ανομοιόμορφο γαζί, οι

Ηλεκτροκόλληση Inverter DC MMA ALIRAC. Η ηλεκτροκόλληση διαθέτει ψηφιακό display ενδείξεων, περιστροφικός διακό-
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Προστασία IP21S
Μέγεθος ηλεκτροδίου  1.6 - 5.0mm 

ARC 
FORCE

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΛΗΣΗ INVERTER ECN - 200E / 8.4KW

ANTI 
STICK

MMAHOT 
START
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