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MAXI 350

Ergonomik kabza yapısı her pozisyonda torca ve kaynağa maksimum hakimiyet sağlar. Esnek, hafif ve yanmaz dokusu sayesinde akım
kablosu yüksek ısıya dayanıklı ayrıca optimum soğutma yeteneği ile kullanımda yorgunluğu minimum seviyeye indirirken, sağlam yapısı
ile kullanım ömrü uzundur. Vidalı ve krom kaplamalı nozulu uzun süreli ve yüksek kapasiteli kaynak hatları için uygundur. Serinin en
yüksek kapasiteli hava soğutmalı torcudur.
Ergonomics handle adapt to every position and can make maximum dominance to weld. It’s flexible, light and fireproof. The current
cable has high tempurter resistant. This torch is tiring to welder, because it has optimal cooling capabilities. With compact desing it’s long
life time.With chromium-plating and scrawed nozzel you can make long and high capacity welding lines. It’s for highest welding Works and
it has air-cooled.

Teknik Özellikler
Soğutma şekli
Voltaj sınıfı
Çalışma aralığı
Çalışma faktörü
Maksimum Amper CO2 - Mix

: Hava
:H
: 0.8-1.0-1.2 mm
: %60
: 400 - 380

Ürün Kodu

Technical Data
Coolling
Voltage class
Wire
Duty cycle
Maximum Amper CO2 - Mix

: Air
:H
: 0.8-1.0-1.2 mm
: %60
: 400 - 380

Product Code

MAXI 350 3 mt torç
MAXI 350 4 mt torç

: End.95.00.5350-3
: End.95.00.5350-4

MAXI 350 3 mt torch
MAXI 350 4 mt torch

: End.95.00.5350-3
: End.95.00.5350-4

Aksesuarlar & Accessory
Ürün kodu
Product code

N oz u l & N oz z l e

9506.63
9506.64
9506.65

9506.90
Ürün kodu
Product code

Ürün kodu
Product code

K o nt a k m e m e & Ti p s
MAXI 0.8
MAXI 1.0
MAXI 1.2

L38mm
L38mm
L38mm

Kontak memetutucu & Tip holder

EURO
CONNECT

9506.67
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