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POLITIKA PODPORY ZÁKAZNÍKA
Podnikáním Lincoln Electric Europe je výroba a prodej svařovacího zařízení, přídavných materiálů a zařízení pro řezání vysoké kvality. Naším
úkolem je splnit požadavky zákazníka a předčit jeho očekávání. V případě potřeby může zákazník požádat Lincoln Electric o radu nebo informaci
týkající se užívání jeho výrobků. Našim zákazníkům odpovíme na základě nejlepších informací, které v současné době máme. 
Lincoln Electric není v pozici, že může zaručit nebo garantovat takové rady a nepřebírá žádnou odpovědnost s ohledem na takové rady a

informace.  Výslovně odmítáme jakoukoli  záruky  v jakémkoli případě, včetně odpovědnosti za zdraví a způsobilost pro jakékoli specifické účely
zákazníka s ohledem na takové informace nebo rady. Z praktického důvodu, nemůžeme též převzít jakoukoli odpovědnost za aktualizaci nebo
opravu, jakýchkoli takových informací jednou daných, ani za jejich obstarávání nebo  poradenství, rozšíření nebo změny jakýchkoli záruk, s
ohledem k prodeji našich výrobků.
Lincoln Electric je citlivě reagující výrobce, ale výběr a užití specifických výrobků prodaných Lincoln Electric zůstává výhradně v rámci pravomoci
a výhradní odpovědnosti zákazníka. Mnoho proměnných, mimo kontrolu Lincoln Electric, ovlivní výsledky  získané při použití těchto typů
výrobních metod a provozních požadavků.
Předmět ke změně – Podle našich nejlepších znalostí je tato informace v době tisku správná.
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Lincoln Electric Europe

Proč koupit Lincoln Electric?
Společnost Lincoln Electric: 

• je jeden z největších výrobců přídavných materiálů a strojů pro
svařování v Evropě.

• vyrábí v Evropě více než 75 let.

• má 17 prodejních poboček v celé Evropě a více než 1500
pracovníků pro uspokojení svých zákazníků. 

• nabízí kompletní řešení pro svařování
- ucelenou řadu obalených elektrod, plněných elektrod, TIG, 

MIG/MAG drátů a přídavných materiálů pro svařování pod 
tavidlem pro uhlíkové a nízkolegované ocele, nerezové ocele,
tvrdonávary, litiny a neželezné kovy.

- Zařízení, které odráží nejnovější průmyslový vývoj zahrnujíc 
stroje pro vařování obalenou elektrodou, metodou TIG, CV 
MIG svářečky, CC/CV svářečky pro více metod, plazmové 
řezačky, svařovací generátory, podavače drátu, 
robotizované/automatizované systémy, příslušenství,
a odsávací systémy.

- postupy svařování pro průmysl
- základní a pokročilý výcvik svařování

Pro více informací navštivte www.lincolnelectric.eu

Zeptejte se Lincolna, zeptejte se expertů na svařování!

Informace na internetu

www.lincolnelectric.eu
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Navštivte Lincoln Electric Europe na síti Internet:

www.lincolnelectric.com

• Zůstaňte na nejnovější aktuální
představení posledních
výrobků, zpráv a reklamy. 

• Najdete ty správné výrobky pro
vaše aplikace s použitím našeho
on-line katalogu a doporučených
souborů seznamů.

• Stáhněte si literaturu týkající
se výrobků.

• Místa, kde je možné koupit
výrobky Lincoln. 

• Naskenujte si naší rozsáhlou
knihovnu technických  témat,
včetně příkladů použití, „jak na
to”,  články, projekty, teorie
svařování/řezání a často
pokládané dotazy.  

• Pošlete e-mailem vaše dotazy
na experty Lincoln.
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S novým Lincoln Electric Miniflex je velmi snadné ochránit
svářeče proti vdechování dýmu a kouře od svařování, které
mohou mít škodlivé účinky.
Přenosný svářečský odsavač dýmu a kouře vyniká v provedení,
konstrukci a pohodlné obsluze a manipulaci.
Svářeči mohou být nyní ochráněni v průběhu všech druhů
svářečských činností a v jakýchkoli situacích protože Miniflex
může být též použit v omezených prostorech a jiných místech,
která nejsou přístupná s jinými odsavači dýmu a kouře od svařování.

• Dobře promyšleno, uživatelsky příznivá konstrukce.

• 4-stupňový filtrační systém s účinností: 99,7%.

• Dva výkonné motory: 1,2 k.s. každý.

• Automatické start/stop standardní přepínání.

• Max. odsávací kapacita: - poloha 1: 160m3/h, - poloha 2: 230m3/h.

• Hladina hluku s instalovaným osvětlením: 70 dB.

• Hlavní filtr s lapačem jisker: 12 m2.

• Aktivační uhlíkový filtr: volitelný:

• Standardní sada kol.

• Hmotnost: 15 kg.

• Indikátor zaneseného filtru a BIA-W3: volitelný.

Metody
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
•  3 m lano (AWG 14) s 15 A zásuvka 

(NEMA 5-15).
•  2.5 m dlouhé x 1-3/4 45 mm O.D.

extrakční hadice.
•  LongLife®-H hlavní filtr.
•  HEPA filtr.
•  2 náhradní sady uhlíkových kartáčů  

a těsnění pro motory.

Objednávání
7603001700 Miniflex

Miniflex™
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Jak používat tento katalog
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Úvodní odstavec
Toto je všeobecný popis
výrobku. Může též zahrnovat
vlastnosti a použití. 

Ikony Příkonu & Výkonu
Viz. popis níže.

Výhody Lincoln
Tato část zdůrazňuje hlavní
funkce a výhody výrobku.

Část katalogu
Označuje část katalogu pro
jednoduché nalezení výrobku.

Obrázek výrobku
Detailní fotografie výrobku Lincoln.

Název výrobku
Oficiální jméno výrobku Lincoln.

Objednávání
Pro objednání - vyberte číslo
výrobku nejvíce vyhovujícího
vašim potřebám svařování.

Technická specifikace
Běžné specifikace,
zatížitelnosti, rozměry
a hmotnost výrobku.

www.lincolnelectric.eu

Invertec® V270-S

Jmenovitý výkon proud

Rozměry Čistá

Název Číslo Příkon
/napětí Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku
/dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V270-S K12022-1 400/3/50-60 270A/30,8V/35%
20A 5-270 A 385 x 215 x 480 13,5

200A/28V/100%
Max. OCV: 48V

V270-S - 2V K12022-3 230/400/3/50-60
35 / 20A
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Invertec® V270-S je svářečka pro svařování obalenou elektrodou

a Lift TIG, byla zkonstruována a vyrobena s použitím nejnovější

digitální invertorové technologie, kombinující oboje – masivní

průmyslovou konstrukci s vynikajícími charakteristikami oblouku.

Lehká ale pevná konstrukce tohoto zdroje z něj dělá stroj

vhodný pro použití na montážním místě v kombinaci

s generátorem nebo v dílenském prostředí, poskytujíc maximum

flexibility.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Maximální výstup 270 A dovoluje použití elektrod

do průměru 5.0 mm.

• Vynikající výkony při svařování s rutilovými, bazickými

a celulózovými elektrodami.

• Nastavitelný „Arc Force” a „Hot Start” jako standard.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Dostupné v duální verzi s automatickým přepínáním

mezi 230/400V

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení

z generátoru poháněného motorem.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám.

• 2 roky záruky na díly a práci.

Metody svařování

Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje:

• dvoumetrový vstupní kabel,

popruh na přenášení.

Objednávání:

K12022-1 Invertec® V270-S

K12022-3 Invertec® V270-S - 2V

Výkon                         

Příkon

Výkonný a přenosný, robustní a spolehlivý

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Značky výkonu

Značky příkonu:

Pro konstantní proud
elektroda a metody TIG.

Pro konstantní napětí MIG,
plněný drát a metodu svařování-
pod tavidlem.

Pro vícemetodové aplikace
konstantní proud nebo
konstantní napětí.

Jednofázové napájení

Třífázové napájení

Jedno nebo třífázové napájení

Výstup střídavého
svařovacího proudu. 

Výstup stejnosměrného
svařovacího proudu.

Výstup střídavého nebo
stejnosměrného svařovacího
proudu.

115 V střídavý
Napájení podavače

42 V střídavý
Napájení podavače

40 V stejnosměrný
Napájení podavače

Plynulý pomocný
výstupní výkon

2-kladkový
podavač drátu 

4-kladkový
podavač drátu

Pokročilá technologie
řízení vlny

50/60 Hertz napájení

Generátor – Nafta

www.lincolnelectric.eu
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Polohu odsávacího ramen ProSource LV™  je možno pro různé
aplikace snadno umístit tak, aby byla umožněna vysoká rychlost
odsávání vzduchu a zplodin. Toto rameno o průměru 203 mm
a úsporný filtr systému údržby kombinovaný s nejlepšími
charakteristikami jsou v průmyslu vysoce ceněny. Lehk
ramena se snadno umísťuje a drží svoje místo bez vybočení.

Kladem je univerzálnost  s 360° otočným dýmníkem, který může
být namontován se sadou světel a senzorem elektrického
oblouku, který aktivuje ventilátor, když je snímán záblesk
oblouku. Ramena 3,0 m nebo 3,9 m jsou do
tupné pro oba, mobilní a nástěnné systémy. 

LFA3.1 a LFA4.1 Ramena:

• Pružně vyvážená a snadno polohovatelná.

• Délka 3 nebo 4 metry.

• 360° otočný dýmník

Pro centrální filtraci vyberte centrální filtrační
jednotku Statiflex 6000-MS. S kapacitou 6375
m3/h Statiflex 6000-MS může zajistit filtraci až pro
čtyři odsávací ramena používaná současně.

• Filtrační plocha povrchu 150m2.

• Filtrační odpadní nádoba: 100 litrů.

• Pro čtyři nebo více odsávacích ramen, jestliže
používáte automatický stop/start senzor.

• Automatické čištění filtru.

• 99.8%  účinnost.

• Též pro velké dýmníky nebo odsávací stoly.

Statiflex & Mobiflex
Mobiflex 200M and 400-MS

• Účinnost filtru do 99,8%.

• Elektronický tlakový systém
monitoruje vnitřní statický tlak
a řídí čištění filtru

Statiflex 6000-MS
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Environmentální systémy
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Environmentální systémy

• Redukují dým a kouř od svařování na pracovišti

• Pomáhají splňovat poslední OSHA požadavky

• Přenosné, montovatelné na stěnu nebo široké

využití systému v dílnách 

M
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MODEL METODA FILTR CHARAKTERISTIKY

Miniflex™

Mobiflex™ 200-M

Mobiflex™ 400-MS

Statiflex™ 200-M

Statiflex™ 400-MSN
a 
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•12m2

50m2

30m2

50m2

30m2

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

Vyberte Lincoln svářečky pro svařování obalenou

elektrodou na:

• Svařování  materiálů a tloušťek v širokém rozsahu

• Konvenční nebo invertorové modely

TYP METODAVÝKON CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI 

Handy Stick

Invertec® V145-S

Invertec® V160-S 

Invertec® V160-S-2V

Invertec® V205-S 

Invertec® V270-S 

Invertec® V270-S-2V

Invertec® V405-S

LINC 405-S

LINC 405-SA

LINC 635-S

LINC 635-SA

Idealarc® R3R-600-I

5-160 

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

5-145

5-400

15-400

•

5-160

5-200

5-270

5-270

DCCC

DCCC

15-400

75-625

PŘÍKON

230

230

400

230/400

400

115/230

230/380/
440

230/400

230/400

230/400

•
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DCCC 5-130 230

DCCC 15-670

DCCC 15-670

230/400

230/400

• •

• ••
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LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný
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LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný
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Svařování obalenou elektrodou: Metoda & Graf výběru

www.lincolnelectric.eu
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Nerez ocel
Nelegovaná ocel
Vysokovýtěžkové elektrody
Drážkování

Graf výběru pro svařování obalenou elektrodou:

Obal 

Oblouk

Svarová lázeň

Základní materiál

Ochranná atmosféra

Jádro elektrody

Směr svařování

Roztavená struska

Ztuhlá struska

Ztuhlý svarový kov

V této metodě svařování, je vytvořen elektrický oblouk mezi obalenou tavící se elektrodou a základním
materiálem ke svařování, což způsobuje roztavení základního materiálu, jakož i elektrody. Elektroda je
z podobného materiálu jako základní materiál a tavením poskytuje do svaru (spoje) přídavný materiál.
Elektroda může být obalená bazickým, rutilovým nebo celulózovým materiálem, a jakmile obal shoří chrání
oblouk a svarovou lázeň od atmosféry plynovým krytem, struska, která tuhne nad nově provedeným svarem
ho také chrání od okolní atmosféry.

Svařování obalenou elektrodou (M.M.A.)

Metoda SMAW

Plazma systémy řezání: volby & příslušenství 

www.lincolnelectric.eu
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ŘEZACÍ KROUŽKY

Číslo položky:
W0300199A pro PC65
W0300194A pro PC105

PODVOZKY

2-kolečkový vozík, dodávaný jako
sada, pro použití s PC65
Číslo položky: W0200002

4-kolečkový podvozek s místem pro
umístěný láhve plynu, dodávaný
jako sada, pro použití s PC105
Číslo položky: W0200003

tloušťka plechu
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Plazma systémy řezání

www.lincolnelectric.eu

Invertec® PC65 je systém pro řezání vzduchovou plazmou pro
nelegované ocele, nerez ocele, hliník a většinu kovů.
Na základě poslední invertorové technologie má Invertec®

PC65  přičleněny charakteristiky na základě celosvětových
poznatků umožňující provedení řezů vysoké kvality pro vysoký
rozsah tloušťek až do 18 mm  pro PC65 a 35 mm pro PC105.

Rychlospojka pro montážní připojení hořáku ochraňuje proti
náhodnému dotyku s živými částmi, dovoluje snadné přepínání
mezi ručním a strojním hořákem. 

• Nejpokrokovější invertorová technologie, vynikající provedení
a spolehlivost.

• Pilotní oblouk řídí udržování nepřerušovaného oblouku když
řezání expanduje kov nebo rošty. Plynulá regulace proudu.

• Kompenzace výkonu při kolísání v síti.

• Široký rozsah aplikací včetně drážkování, uvnitř rohů, řezání
sedlových plechů pro potrubí a další.

• Připojení dálkového ovládání (PC 105).

• Ochrana proti přetížení a výstražná kontrolka.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro
bezpečnost a spolehlivost.

Metoda
Řezání vzduchovou plazmou, drážkování

Základní jednotka obsahuje
3m přívodního kabelu, 6 m ručního
řezacího hořáku, zemnící svorku
a kabel, sadu pro připojení vzduchu,
sadu přídavných materiálů pro řezací
hořák.

Objednávání
K12012-1 Invertec PC-65
K12013-1 Invertec PC-100

Jmenovitý výkon proud/ Řezací Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ kapacita Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel (mm) výkonu (mm) (kg)

PC 65 K12012-1 400/3/50-60
65A/106V/35%

18 20-65 A 385 x 215 x 586 19
55A/102V/60%

PC105 K12013-1 400/3/50-60
105A/122V/35%

35 20-105A 500 x 275 x 711 32
80A/112V/60%

Invertec® PC-65 & PC-105
Plazmové řezačky

82
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Výkon                         

Příkon

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

www.lincolnelectric.eu

Handy Stick

Jmenovitý výkon Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon proud/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

HANDY K10421-1 230/1/50-60 130A/35% 16A 5-130 A 320 x 200 x 430 4,5
STICK
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Ø(mm) 2,0 2,5 3,2

Bazické X X X
Rutilové X X X

• Vynikající charakteristiky oblouku pro rutilové a bazické
elektrody

• Malý a výkonný. Pouze 4,5kg

• Připraven svařovat. Včetně sady kabelů

• Vyhovuje IEC974-1, ROHS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metoda
Svařování obalenou elektrodou

Základní jednotka obsahuje
Vstupní kabel 5m, zemnící kabel 2m,
držák elektrody a kabel 5m

Objednávání
K10421-1      HANDY STICK        

Výkon                         

Příkon

Nemůžete mít menší a přenosnější než tuto!
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

www.lincolnelectric.eu

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

K12009-1
145A/25,8V/35% 5-145 A

288 x 158 x 392 6

V145-S 230V/1/50-60
105A/24,2V/100%

16A (slow) 
Max. OCV: 75V

K12009-1P 600 x 180 x 580 11,7
(suitcase)

Invertec® V145-S
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Chování svařovacího oblouku nikdy nedosáhlo tak vysoké úrovně
hladkosti a konzistence. Zavádí nové standardy pro invertory pro
svařování elektrodou. Invertec V145-S nabízí mnohem víc než by
jste očekávali od svářečky jeho velikosti.
Díky Lincoln unikátní funkci 'Auto-adaptive Arc Force' V145-S
okamžitě upravuje svařovací proud pro maximální stabilitu
oblouku, vyhnutí se přilepení elektrody a minimalizaci rozstřiku.
Další unikátní funkce tohoto zdroje je schopnost zvolit buď Soft
nebo Crisp svařovací mód.
V145-S může být použita také pro TIG svařování s vestaveným
Lift TIG módem. Toto dovoluje zapálit oblouk bez kontaminace
wolframem.
Vestavená tolerance vstupního napětí dělá z V145-S zdroj
kompatibilní s dlouhými hlavními kabely (do 60 m) a/nebo
generátorem.

• Vynikající charakteristika oblouku pro rutilové, bazické
a celulózové elektrody do průměru 4.0mm

• Inteligentní „Auto Adaptive Arc Force” pro zabránění přilepení
elektrody a minimalizaci rozstřiku

• Dva módy svařování obalenou elektrodou, Soft a Crisp,
pro výběr správné dynamiky oblouku pro daný typ elektrody

• Vestavěný „Hot Start” pro vynikající zapálení oblouku
• Lift TIG DC, s vynikajícím zapalováním bez znečištění wolframem
• Fan As Needed (FAN) – větrák spouštěný podle potřeby - ke

snížení hluku a znečištění uvnitř stroje
• 230V/1 f (16A) příkon, možnost připojení dlouhého

(60m) kabelu a možnost připojení na generátor
(příkon 3,0 kW@100%, 4,4 kW@35%)

• Teromostaticky chráněno
• Vysokorychlostní invertor pro co největší přenosnost a vyšší účinnost
• Masivní a nárazuodolný kryt
• Ergonomické držadlo a pás na přenášení v základní výbavě
• Balíček Přenosné provedení s vybavením. „Kufr připravený ke

svařování” zahrnuje elektrodový kabel, zemnící kabel, štít,
oklepávací kladívko a drátěný kartáč

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost a
spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• 2m-vstupní kabel, popruh na přenášení.

Objednávání
K12009-1 Invertec® V145-S
K12009-1P Invertec® V145-S

„Package”
K12009-3 Invertec® V145-S - 12V

Výkon                         

Příkon

Nemůžete mít přenosnější než tuto!

Plazma systémy řezání

www.lincolnelectric.eu

Invertec® Pro-Cut 25
PC25 je jedním z nejlepších příkladů jak může být dnešní
zařízení pro řezání plazmou snadno použitelné a mobilní.
Kombinuje příští generaci plazmových technologií a dostatečný
výkon  pro řezání o tloušťce stěny 9 mm  nelegovaných ocelí,
v kompletu vážícím pouze 13,4 kg. 

Válcovny plechu a karosárny shledají PC25 zvláště vhodné
k použití s jeho zadním osvětlovacím systémem LED
indikátorem stavu, 4,5 m plazmovým hořákem a celkovou
regulací vzduchu. 

• 25 A řezacího výkonu z pouhých 13,4 kg vážícího stroje (bez
kabelů) pro materiály do tloušťky stěny 9.5 mm.

• Přihlášený patent PCT 20 pro hořák a VORTECH technologii
přídavných materiálů pro bezkonkurenční přesnost a rychlost
řezání.

• Automatické přepojování mezi 115 V a 230 V pro vyšší
flexibilitu

• Parts in Place – bezpečnostní indikátor a uzamykatelný obvod
pro bezpečnostní ochranu operátora i systému

• Může být napájeno většinou Lincoln motorem poháněných
svářeček.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Řezání vzduchovou plazmou, drážkování

Základní jednotka obsahuje
• 2m přívodního kabelu, 5 m ručního

řezacího hořáku, zemnící svorku
a kabel, sadu pro připojení vzduchu, 
sadu  přídavných materiálů pro řezací 
hořák.

Objednávání
Wf200115 Invertec PRO-CUT 25

Jmenovitý výkon proud/ Řezací Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ kapacita Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel (mm) výkonu (mm) (kg)

PRO-CUT 25 WF200115 230/1/50-60 25A/90V/35% 6 @ 56 cm/min 12-25 A 254 x 165 x 405 9 

Přenosný řezací výkon do 9 mm
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• Řeže jakýkoliv vodivý materiál

• Rychlé a čisté řezání v porovnání se řezání kyslíkem

• Vynikající pro kutily, zemědělství, autodílny a průmysl

1-
P

h

MODEL METODYVÝKON

Invertec®PC-25

Invertec® PC-65 

Invertec® PC-105 20-105 

DCCC

DCCC

DCCC

20-65

12-25

3-
P

h

35

9

18

2

2

2

Plazma systémy řezání

80

P
lazm

a systém
y řezán

í

www.lincolnelectric.eu

Invertec®V160-S

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V160-S K12016-1 230/1/50-60
160A/26,4V/35%

16A
5-160 A

130A/25,2V/100% Max. OCV: 48V
320 x 200 x 430 10,5

V160-S - 2V K12016-3 115/230/1/50-60 32A / 16A
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Invertec® V160-S DC invertorová svářečka pro svařování 
obalenou elektrodou má vynikající řízení oblouku pro populární
rutilové a bazické elektordy. V160-S je profesionální svářečka
s vestavěným Hot Startem a nastavitelným Arc Force podporujícím
obalené elektrody do prům. 4mm. Přidáním plynového ventilu
s TIG hořákem získáte také cenově velmi dostupnou DC
Touch-Start TIG svářečku. Její vstup je (115V/230V nebo 230V
podle modelu), což v kombinaci s její masivní přenosnou
konstrukcí z ní dělá ideální stroj pro svařování mimo dílnu.

• Poskytuje široký rozsah činností s rozsahem svařování 160 A DC

• Pro svařování obalenou elektrodou a „Lift-TIG”.

• Vynikající svařovací výkony pro rutilové a bazické elektrody.

• Funkce nastavitelného řízení Arc Force.

• Vyspělá invertorová technologie pro vynikající výkony oblouku.

• Dostupné též jako duální model, s automatickým
přepínánímmezi 115/230V.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení
z generátoru poháněného motorem.

• Ochrana proti napěťovému a teplotnímu přetížení.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel, popruh

na přenášení.

Objednávání
K12016-1 Invertec® V160-S

230/1/50-60

K12016-3 Invertec® V160-S - 2V
115/230/1/50-60

Výkon                         

Příkon

Špičková kvalita oblouku v malém balení

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V205-S K12019-1 230/400/1/50-60
200A/28V/35%

35/20A (slow)
5-200 A

385 x 215 x 480 16,8
170A/26,8V/100% Max. OCV: 48V 

Invertec® V205-S
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Invertec® V205-S svářečka pro svařování obalenou elektrodou
a Lift TIG byla zkonstruována a vyrobena s použitím nejnovější
digitální invertorové technologie, kombinující oboje – masivní
průmyslovou konstrukci s vynikajícími charakteristikami oblouku.

Lehká ale pevná konstrukce tohoto zdroje z něj dělá stroj
vhodný pro použití na montážním místě v kombinaci
s generátorem nebo v dílenském prostředí, poskytujíc
maximum flexibility. Elegantní přepínání 230/400V jednofázové
dovoluje připojit V205S takřka kdekoliv.

• Vyspělé přepínání 230/400V jednofázové.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Maximální výstup 205 A umožňuje použití elektrod
do průměru 4.0 mm.

• Vynikající výkony při svařování s rutilovými, bazickými
a celulózovými elektrodami.

• Nastavitelný „Arc Force” a „Hot Start” jako standard.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení
z generátoru poháněného motorem.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel,

popruh na přenášení.

Objednávání
K12019 -1 Invertec® V205-S - 2V

Výkon                         

Příkon

Chytré přepínání, plně flexibilní

Svářečky poháněné motorem: volby & příslušenství  

www.lincolnelectric.eu
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

PODVOZEK

Vozík se 4-mi velkými koly
Pro převoz uvnitř továrny a na
dvoře. Přívěs s lunetovým
přípojným okem pro Vantage 400 &
Vantage 500
Číslo položky: K767-2

BEZPEČNOSTNÍ SADY
Sada omezovač jisker
Připojeno k tlumiči výfuku.
Omezuje emisi jisker.
Číslo položky: K903-1 pro Vantage
400 & Vantage 500

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
1 potenciometr, 6 pinů, 15m
Číslo položky: K10195-1-15M
Prodlužovaní kabel
Číslo položky: K10398
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Svářečky poháněné motorem

www.lincolnelectric.eu

Jmenovitý výkon proud/ Výkon motoru Rozměry Čistá
Název Číslo napětí/ Rozsah Typ Počet a otáčky V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel výkonu motoru válců (ot/min) (mm) (kg)

DieselVANTAGE 400 K2502-2 350A/34V/100%
30-400 DC Perkins 4 28CV @1500 913 x 642 x 1524 560

VANTAGE 400 (UK) K2502-1 400A/30V/60% 404C-22

DieselVANTAGE 500 K2503-2 400A/36V/100%
30-500 DC Perkins 4 38CV @1500 913 x 687 x 1590 586

VANTAGE 500 (UK) K2503-1 450A/38V/60% 404C-22 TURBO

Vantage® 400 CE / Vantage® 500 CE
Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), drážkování

Objednávání
K2502-1 VANTAGE 400 CE
K2503-2 VANTAGE 500 CE

Kompaktní, vícemetodové, vynikající hodnota
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CO
LN ELECTR

IC3
Year warranty

Parts &
Labour
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Invertec®V270-S

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V270-S K12022-1 400/3/50-60
270A/30,8V/35%

20A
5-270 A

385 x 215 x 480 13,5200A/28V/100% Max. OCV: 48V
V270-S - 2V K12022-3 230/400/3/50-60 35 / 20A
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Invertec® V270-S je svářečka pro svařování obalenou elektrodou
a Lift TIG, byla zkonstruována a vyrobena s použitím nejnovější
digitální invertorové technologie, kombinující oboje – masivní
průmyslovou konstrukci s vynikajícími charakteristikami oblouku.

Lehká ale pevná konstrukce tohoto zdroje z něj dělá stroj
vhodný pro použití na montážním místě v kombinaci
s generátorem nebo v dílenském prostředí, poskytujíc maximum
flexibility.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Maximální výstup 270 A dovoluje použití elektrod
do průměru 5.0 mm.

• Vynikající výkony při svařování s rutilovými, bazickými
a celulózovými elektrodami.

• Nastavitelný „Arc Force” a „Hot Start” jako standard.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Dostupné v duální verzi s automatickým přepínáním
mezi 230/400V

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení
z generátoru poháněného motorem.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost..

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel,

popruh na přenášení.

Objednávání
K12022-1 Invertec® V270-S

K12022-3 Invertec® V270-S - 2V

Výkon                         

Příkon

Výkonný a přenosný, robustní a spolehlivý

Vantage 400 CE a 500 CE jsou jedny z nejkompaktnějších
a najvýkonnějších motorem poháněných svářeček/generátorů
pro stavby, montáž potrubí nebo pronájem. Také jsou nejtišší,
s hladceběžícími 4-válcovými vodou chlazenými naftovými
motory Perkins®. Používejte tyto vícemetodové svářečky pro
svařování obalenou elektrodou s širokou škálou elektrod,
svařování Lift TIG, CV svařování s ochranným plynem nebo
dráty Innershield a drážkování do průměru uhlíkových elektrod 8
mm pro Vantage 400 a 10 mm pro Vantage 500. Také oceníte
VRD™ (zařízení na snížení napětí ™), které snižuje OCV (napětí
naprázdno) při CC módu svařování obalenou elektrodou pro
zvýšení bezpečnosti. Tyto modely efektivně generují vysoký
přídavný výkon - 3-fázový nebo 1-fázový střídavý proud pro
napájení vašich světel, brusek, napájení nástrojů, Inverteců atd...
Jsou zakryté v tuhém, nerezovém krytu, který vyžaduje minimální
údržbu a je vybaven s mnoha inovativními funkcemi.

• Kompaktní uzavřená nerezová karoserie.
• Více-metodové svařování, jednoduché ovládání.
• Mnoho příkonu z generátoru střídavého proudu.
• Spolehlivý motor Perkins.
• Uzamykatelné, odstranitelné posuvné dveře

pro přístup k motoru.
• Zásuvka na baterii na předku stroje.
• Nahoře připevněný kryt radiátoru.
• Patentové řízení na sklopný řídící panel.
• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Invertec® V405-S

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V405-S K12025-1 400/3/50-60
400A/36V/35%

30A
5-400 A

500 x 270 x 610 31
300A/32V/100% Max. OCV: 48V 
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Invertec® V405-S svářečka pro obalené elektrody a Lift TIG
je přenosný a masivní stroj poskytující vynikající charakteristiky
oblouku. S možností napájení z generátoru a celkově všestranný
může být plně využíván kdekoliv od montáží venku až po dílny.
S funkcemi „Lift TIG”, „Hot Start” a nastavitelným „Arc Force”, má
tento zdroj enormní flexibilitu. Vysoký dovolený zatěžovatel
tohoto zdroje podporuje plynulé svařování s širokou škálou typů
obalených elektrod. Invertec 405-S má pevnou průmyslovou
konstrukci s profesionálními funkcemi pro svařování obalenou
elektrodou a Lift TIG a je svářečkou schopnou
provádět nejtvrdší práce.

• Poskytuje široký rozsah výkonů s rozsahem svařovacího
proudu 5-400 A DC.

• Maximální výstup 405 A umožňuje použití elektrod
do průměru 6.3 mm.

• Schopnost svařování s rutilovými, bazickými
a celulózovými elektrodami.

• Plynule proměnné „Arc Force” a „Hot Start”

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky příjemný.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Termostatická ochrana proti přetížení

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný
podle požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu
a nasávání nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG,
drážkování

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel.

Objednávání
K12025-1 Invertec® V405-S

Výkon

Příkon

Výkonný a přenosný, robustní a spolehlivý

Svářečky poháněné motorem

www.lincolnelectric.eu

Ranger™ 305D
Ranger 305 D CE je výkonná 300 A  DC, dieselovým motorem
poháněná víceprocesorová svářečka. Poskytuje vynikající
obloukové charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou
(běžné svařování nebo svařování potrubí), TIG, MIG nebo
drážkování elektrickým obloukem.  Ranger  je celkově zakrytý
a je  chráněna 45 litrová nádrž na palivo, vodou chlazený
dieselový motor Kubota 18.8 HP D722. Dodává 8000 trvalých
(8500 maximum) W při 230/400V (115V pro UK model)
AC  výkonu generátoru a je zřejmé, že je konstruován
pro profesionální svařování s vysokými požadavky. 

• Vynikající svařování stejnosměrným proudem obalenou
elektrodou, svařování shora dolů při svařování potrubí,
CV svařování drátem a Touch-Start TIG. 

• Jednofázový a třífázový 50Hz; 230V  jednofázový
a 400 V třífázový jistič (115V pro UK model). 

• Jednoduchá regulace výkonu v plném rozsahu
na kruhové stupnici 

• Způsob svařování shora dolů  s aktivní regulací intenzity
elektrického oblouku, umožňující vyšší rychlost svařování,
specielně při výplňových vrstvách.

• Regulace intenzity elektrického oblouku umožňuje měkký
nebo více důrazně provařující oblouk při svařování obalenou
elektrodou stejnosměrným proudem nebo při svařování
potrubí způsobem shora dolů a regulaci indukčního
odporu/pinch při CV drát způsobu. 

• Výstupy digitálního ampérmetru a voltmetru snadno umožňují
přesně nastavit váš postup.  Palivoměr, kontrolní světla pro
tlak oleje a teplotu motoru vás ubezpečují o výkonu motoru. 

• Přemístitelná elektrárna dává 8500 max. (8000 trvale) W  při
230/400V (115V pro UK model). Má dostatečný výkon
souběžně pro světla, nástroje, nebo čerpadla a svařování!
Všechno ve stejném čase!

• Plně uzavřená karoserie pro ochranu zařízení a nízkou
hlučnost. 

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost. 

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), drážkování.

Objednávání
K2279-1 Ranger 305D

UK model

K2279-2 Ranger 305D
EU model

Jmenovitý výkon proud/ Výkon motoru Rozměry Čistá
Název napětí/ Rozsah Typ  Počet a otáčky V x Š x D hmotnost

výrobku dovolený zatěžovatel výkonu motoru válců (ot/min) (mm) (kg)

20-305 DC
Ranger 250A/30V/100% 40-300A potrubí Kubota 3 12kW @ 909 x 546 x 1327 341 
305D 20-250A TIG D722 3000

14-29V CV Diesel
8500 W max
8000 W trvale

Dieslovým motorem poháněná svářečka 300A DC

LI
N

CO
LN ELECTR

IC3
Year warranty
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Výkon                       

Příkon

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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• Světově uznávané svářečky pro 
svařování potrubí

• Robustní konstrukce
pro extrémní prostředí

• Vysoké proudové zatížení
pro materiály velkých tlouštěk

• Velká výkonnost při drážkování 
obloukem

MODEL METODAVÝKON

Ranger 305D

Vantage® 400

Vantage® 500

DCCC/CV

DCCC/CV

20-305 DC
40-300 Trubka
20-250 DC TIG

3

3

3DCCC/CV

30-500 DC
40-300 Trubka
20-250 DC TIG

30-575 DC
40-300 Trubka
20-250 DC TIG

8 000  

13200

14500 
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Svářečky poháněné motorem
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LINC 405-S & SA

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

LINC 405-S K14002-2
400A/36V/35% 63A (230V) 15-400 A

230/400/3/50-60 
240A/29V/100% 40A (400V) Max. OCV: 78V

640 x 580 x 700 126
LINC 405-SA K14002-1
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LINC 405 je vyjímečně robustním konvenčním usměrňovačem
pro svařování obalenými elektrodami zkonstruovaným pro
použití v drsných podmínkách. Stroj je dostupný ve dvou
verzích, základní LINC 405-S pro svařařování s rutilovými,
bazickými a celulózovými obalenými elektrodami a LINC 405-SA
doplněn všemi sofisikovanými funkcemi.

• Masivní konvenční svařovací usměrňovač s vynikajícími
charakteristikami oblouku.

• Schopný svařovat rutilovými, bazickými a celulózovými
elektrodami

• Schopný drážkovat.

• Hot Start podporující vynikající zapalování oblouku
(u verze SA).

• Arc Force pro prevenci „ztuhnutí” elektrody ve svarové
lázní (u verze SA).

• Digitální měřič ukazující svařovací proud (u verze SA).

• Jednoduše srozumitelný grafický řídící panel.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný
podle požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Připravený na přemístění. Vybaven s koly,
tyčí na tažení a dvěma oky na zvedání.

• Schopnost svařování Lift TIG DC (u verze SA).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
Lift TIG DC (-SA), drážkování

Základní jednotka obsahuje
• pětimetrový vstupní kabel

Objednávání
K14002-2 LINC 405-S 

K14002-1 LINC 405-SA

Výkon

Příkon

Spolehlivý a významný pomocník

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný
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Generátor střídavého proudu
Rozsah
(Watts) 



Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
Lift TIG DC (-SA), drážkování

Doporučené volby
5-ti metrový vstupní kabel

Objednávání
K14038-2 LINC 635-S 

K14038-1 LINC 635-SA

C M Y K

C M Y K

www.lincolnelectric.eu

LINC 635-S & SA 
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Výkon                        

Příkon

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

LINC 635-S K14038-2 670A/44V/35%
100A (230V) 15-670 A

230/400/3/50-60 500A/40V/60%
63A (400V) Max. OCV: 78V

670 x 580 x 700 150

LINC 635-SA K14038-1 400A/36V/100%

Spolehlivý s velkým výstupem

www.lincolnelectric.eu
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

LINC 635 je vyjímečně robustním konvenčním usměrňovačem
pro svařování obalenými elektrodami zkonstruovaným pro
použití v drsných podmínkách. Stroj je dostupný ve dvou
verzích, základní LINC 635-S pro svařování s rutilovými,
bazickými a celulózovými obalenými elektrodami a LINC 635-SA
doplněn všemi sofistikovanými funkcemi.

• Masivní konvenční svařovací usměrňovač s vynikajícími
charakteristikami oblouku.

• Schopný svařovat rutilovými, bazickými a celulózovými
elektrodami

• Schopný drážkovat.

• Hot Start podporující vynikající zapalování oblouku
(u verze SA).

• Arc Force pro prevenci „ztuhnutí” elektrody ve svarové
lázní (u verze SA).

• Digitální měřič ukazující svařovací proud (u verze SA).

• Jednoduše srozumitelný grafický řídící panel.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Připravený na přemístění. Vybaven s koly, tyčí na tažení
a dvěma oky na zvedání.

• Schopnost svařování Lift TIG DC (u verze SA).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Sahara ReadyBagTM

Řešení balení pro jakkoliv
nebezpečné podmínky skladování tavidla

Sada Tiny Twinarc
Podává dva dráty 1.2 nebo 1.6 mm pro
vysokorychlostní svařování pod tavidlem
svary kalibrované 14 (1.89 mm) na tlusté
plechy.
Číslo položky:
K129-1/16 (1.6 mm drát)
K129-5/64 (2.0 mm drát)
K129-3/32 (2.4 mm drát)

Twinarc hubice
Podává dva dráty 2.0 mm, 2.4 mm nebo
3.2 mm pro svařování pod tavidlem na
„rychle - vyplněných” spojích nebo
tvrdonávarových housenkách
Číslo položky: K225

Sada Concentric tavidlový kužel
Pro použití s K148, K129 hubicemi.
Poskytuje soustředěné pokrytí tavidlem
kolem drátu
Číslo položky: K285 (pro použití s K129)

Tiny Twinarc® Plný Drát
Narovnává dráty průměrů 1.2 až 2.4
mm. Hodnotný při použití delších
elektrických výletů
Číslo položky: K281

KONTAKTNÍ HUBICE

Sada kontaktní hubice
Pracuje při proudech obvykle pod 600 A
Číslo položky:
K231-3/32 (2.4 mm drát)
K231-1/8 (3.2 mm drát)
K231-5/32 (4.0 mm drát 
K231-3/16 (4.8 mm drát)

Positivní sada kontaktní hubice
Pro svařování při vysokých proudech
Číslo položky:
K148A (2.4-3.2 mm drát)
K148B (4.0-4.8 mm drát)

Linc-Fill prodlužovák dlouhý výlet
Linc-Fill prodlužovák dlouhý výlet pro K148A.
Požadované pro techniku dlouhého výletu
Číslo položky:
K149-3/32 (2.4 mm drát)
K149-1/8 (3.2 mm drát)
K149-5/32 (4.0 mm drát)

Hubice úzká mezera hluboká drážka
Pro průměr drátu 2.4 m, svařování na
tlustých ocelových plechách s takřka
paralelní úzkou mezerou
Číslo položky: K386
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Automatické podavače drátu: volby & příslušenství  

www.lincolnelectric.eu

74

A
u

to
m

atické p
o

d
avače d

rátu

www.lincolnelectric.eu

R3R 600-I

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

R3R 600-I K1381-2 230/380/440/3/50-60
600A/44V/35%

103A
75-625A

700 x 565 x 840 209
375A/35V/100% Max. OCV: 64V
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Podívejte se na R3R 600-I – zdroj od Lincoln Electric pro Vaše
svařování obalenou elektrodu v  těžkých provozech.
Ať používáte nelegované, nízkokovodíkové, nerezové nebo
tvrdonávarové elektrody, Idealarc R3R 600-I vytváří plynulý
a stabilní kvalitní oblouk pro trvale stejné výsledky.

Maximální proud 600 A na výstupu zajišťuje u R3R600-I
vynikající chování oblouku při drážkování. R3R 600-I je také
osvědčená svářečka DC TIG – jednoduše se přidá TIG
příslušenství a láhev ochranného plynu.

• Vynikající charakteristiky oblouku pro mnoho typů obalených
elektrod.

• Maximální výstup 600 A umožňuje používat elektrody
do průměru 6.3 mm & drážkování.

• Schopný svařovat rutilovými, bazickými a celulózovými
elektrodami

• Plynule proměnné „Arc Force” a „Hot Start”

• Kompletní s voltmetrem a ampérmetrem.

• Masivní konstrukce krytu pro přenositelnost
a odolnost proti nárazům.

• Vstupní napěťová kompenzace.

• Termostatická ochrana proti přetížení.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
drážkování, TIG (volitelně)

Objednávání
K1381-2 R3R600-I

230/380/440/3/50-60

Výkon                         

Příkon

Svařování obalenou elektrodou a drážkování v těžkých provozech
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

Modul Start nebo Kráter
Umožňuje přídavné nastavení rychlosti
podávání drátu a napětí pro nastavitel-
nou periodu času (10 vteřin max.)
Číslo položky: K334

Deska řízení plnění kráteru
Nastavení koncového proudu a napětí
vyššího či nižšího než u svařovacího
postupu pro nastavitelnou periodu času
jako potřebnou pro řízení velikosti
housenky nebo plnění kráterů na konci svaru.
Číslo položky: K245 (NA-3/NA-4 pouze)

Deska řízení startu
Nastavuje startovací proud a napětí
vyšší či nižší než svařovací postupy
pro nastavitelnou periodu času jak je
potřebná pro řízení průvaru, velikosti
housenky nebo dalších faktorů na startu.
Číslo položky: K221(NA-3/NA-4 pouze)

ADAPTÉRY NA CÍVKY

Spindle adaptér pro Readi-Reels® a cívky
Pro uchycení a další instalace.
Má 51mm O.D. spindle pro přichycení
Readi- Reels a 51mm I.D. cívky doo
kapacity 27.2 kg.
Číslo položky: K162-1

Wire Reel Assembly pro přychycení
22.7 kg nebo 27.2 kg cívek drátu na
automatické podavače drátu. Zahrnuje
přichycení svitku drátu a brzdný
systém.
Číslo položky: K299

Spreadarc™ Oscilátor
Navržen na oscilaci automatické svařo-
vací hlavy pro plynule svařování pří
vysokém zatěžovateli
Číslo položky: K278-1

PROPOJOVACÍ KABELY
Prodloužení pro standardní řízení
ke kabelu hlavy. Pro K208.
Číslo položky: K235-xM 3m nebo 5m

VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vertikální nastavení hlavy
Poskytuje 102 mm nastavení ruční klikou
Vertikální polohy hlavy.
Číslo položky: K29

Horizontální nastavení hlavy
Poskytuje nastavení kličkou polohy hlavy
Má 51 mm horizontální posuv.
Číslo položky: K96

Magnetická separátor tavidla
Pro svařování pod tavidlem. Ostraňuje
cizí magnetické části z recyklovaného
tavidla.
Číslo položky: K58

Pojezdový unašeč
TC-3 Vysokokapacitní pojezdový unašeč,
Více hlav & řídících jednotek (NA-5)
Číslo položky:
K325HCS 0,1-1,9 m/min
K325HCF 0,4-6,9 m/min

Interface analogového řízení postupů
Volitelný řídící krabička navržený
k namontování a připojení k NA-5
automatickému řízení
(nad kód 8300) a NA-5R.
Číslo položky: K373 (NA-5 pouze)

Moduly časovačů svaru
Umožňuje nastavení času svařování pro
danou periodu svařování. Eliminuje
potřebu stisknout tlačítko stop (pouze NA-5).
Číslo položky:
K337-10 (max. čas 9.9 vteřin)
K337-100 (max. čas 99.9 vteřin)

Sada automatické násypky tavidla
S elektrickým ventilem na tavidlo
Číslo položky: K219

Modul dálkového interface
Umožňuje dálkové ovládání  NA-5 inch
up, inch down, start a stop funkce
jeden z následně dodaných externích
signálů a poskytuje elektrickou izolaci
NA-5 řídících obvodů
Číslo položky: K336
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Invertec® V350-PRO

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel výkonu (mm) (kg)

350A/34V/60%-3ph

V350-PRO K1728-12 200/220/380/415/440/3/50-60 300A/32V/100%-3ph 5-425A 376 x 338 x 709 38

320A/33V/60%-1ph Max OCV: 80V DC

275A/31V/100%-1ph
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Tuhá konstrukce. Invertec V350-PRO je nejsilnější přenosný
invertorový zdroj pro více metod ve své třídě. Programovatelná
činnost umožňuje používat jakoukoliv aplikaci – svařování
obalenou elektrodou, TIG a MIG.

Tento stroj je připraven na propojení s podavačem a vybaven
dvěma digitálními displeji, ukazujícími proud a napětí. Plynule
nastavitelná tlumivka a Arc force jsou poskytovány
jako standard.

• Super svařování s bazickými, rutilovými a celulózovými
elektrodami, MIG a Flux Cored (plněnými elektrodami).

• Amphenol připojení a dálkové ovládání. Je „plug and play”
inteligence umožňující okamžité automatické nastavení
k Vašemu podavači drátu.

• Tuhý trvanlivý kryt s válcovými tyčemi a podpěrou
pro chráněnou přepravu.

• Kompaktní a lehké.

• Jasné, velké digitální ukazatele.

• Řídící panel má jednoduchý design a je jednoduše se ovládá

• Dálkové ovládání výstupu pro svařování obalenými
elektrodami, TIG nebo MIG.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), drážkování

Základní jednotka obsahuje
• třímetrový vstupní kabel

Objednávání
K1728-12                     V350-PRO          

Elegantně navrženo. Tuhá konstrukce

Výkon                         

Příkon
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LT-7 Tractor 
Zvýšení produktivity s automatickými podavači drátu  NA-3,
NA-4 nebo NA-5. Tento systém byl specielně konstruován
k vytavení většího množství svarového kovu při vyšších
postupových  rychlostech, které eliminují překážky a snižují
cenu. Použitelnost ve výrobě v těžkých provozech a na
montážních výrobních linkách, tyto jednotky jsou
charakterizovány spolehlivostí pro  přesné řízení procesů
svařování – stejně tak pro nejpřesnější požadavky. Důvěřujte
Lincoln automatickému systému svařování pro bezproblémový
provoz! 

• Podává plné dráty 2.4-4.8 mm, od 2.5-10.2 m/min rychlosti
podávání drátu.

• Kalibrovaný pohon traktoru nastavuje rychlost pojezdu
od 0.12-1.8 m/min.

• Vertikální nastavovač hlavy pro nastavení elektrického výletu
drátu od 12.7-127.0 mm.

• Úhle svařování je do 50° od vertikály na každé straně, úhel
tažení je do 30° od vertikály.

• Řídící jednotka může být namontována nalevo či napravo,
pro eliminaci potřeby návratu k zdroji při změnách rutinních
postupů.

• Svary na tupo, horizontální koutové a překryté spoje na levé
či pravé straně rámu traktoru.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička), svařování
pod tavidlem.

Objednávání
K395-2 LT7

Rozsah rychlosti  Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu  (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný           (mm) (kg)

LT-7 K395-2 115 VAC 2.5 - 10.2 2.4 - 4.8 698 x 838x 356 54

Podavač pro svařování pod tavidlem DC
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Automatické podavače drátu
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NA-3, NA-4, NA-5
Zvýšení produktivity s automatickými podavači drátu  NA-3,
NA-4 nebo NA-5. Tento systém byl specielně konstruován
k vytavení většího množství svarového kovu při vyšších
postupových  rychlostech, které eliminují potíže a snižují cenu.
Použitelnost ve výrobě v těžkých provozech a na montážních
výrobních linkách, tyto jednotky jsou charakterizovány
spolehlivostí pro  přesné řízení procesů svařování – stejně tak
jako pro náročné požadavky. Důvěřujte Lincoln automatickému
systému svařování pro bezproblémový provoz! 

• Regulace pevné fáze el.obvodu umožňuje přesné řízení
svařovacího procesu, zapalovacích charakteristik,  stejně jako
velikost a tvar svarové housenky. 

• Snadné seřízení pro široký rozsah procesů, rychlostí
podávání a velikosti průměrů drátu.

• Kompaktní jednotka s výbornou flexibilitou pro upevnění do
jednoduchých přípravků  nebo do největších komplexních
automatických výrobních linek.

• Masivní konstrukce minimalizuje prostoje a čas na údržbu. 

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení jakosti podle
požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička), svařování pod
tavidlem

Objednávání

K210-2 Control box NA3-S/NA3-SF

K338-2 Control box NA-4/NA-4F   

K356-2 Control box NA-5

Název Rozsah rychlosti podávání drátu   Rozsah průměru drátu 
výrobku (m/min) (mm)

Plný Trubičkový

NA-3 0.6-16.5 1.6-5.6 0.9-4.0

NA-4
subject to arc

1.6-5.6 -----voltage used

NA-5 0.6-16.5 0.9-5.6 1.2-4.0 

Automatické svařovací systémy
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou: volby & příslušenství 

REGULAČNÍ VENTIL

Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou
stupnici průtokoměru a 1,3m
dlouhou hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

TIG HOŘÁKY
Řada LINC TORCH™
S řadou LINC TORCHTM,
Lincoln Electric nabízí kompletní 
Sadu TIG svařovacích hořáků.
Bez ohledu o jakou aplikaci se jedná,
Bude zde vhodný hořák pro
danou práci.
LT 17G, standardní hlava hořáku,
manuální ventil, 140A DC / 100A
AC @ 35%

10-25 mm2 konektor (V145S)
K10513-17-4VS LT17 GV, 4m
K10513-17-8VS LT17 GV, 8m

35-50 mm2 konektor (V160S,
V270S, V405S)
K10513-17-4V LT17 GV, 4m
K10513-17-8V LT17 GV, 8m

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
SADA KABELŮ (zemnící/elektrodový)
se zemnícím kabelem & držákem elektrod (svorka)

Číslo položky:
KIT-140A-16-3M (140A - 16mm2 - 3m)
KIT-140A-25-5M (140A - 25mm2 - 5m)
KIT-200A-25-3M (200A - 25mm2 - 3m)
KIT-200A-35-5M (200A - 35mm2 - 5m)
KIT-250A-35-5M (250A - 35mm2 - 3m)
KIT-300A-50-5M (300A - 50mm2 - 5m)
KIT-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)

SADY KABELŮ (zemnící)
Číslo položky:
GRD-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)
GRD-400A-70-10M (400A - 70mm2 - 10m)
GRD-400A-70-15M (400A - 70mm2 - 15m)
GRD-600A-95-10M (600A - 95mm2 - 10m)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 potenciometr, 6 pinů, 15m
Číslo položky: K10195-1-15M

2 potenciometry (jemné nastavení), 6 pinů, 15m
(pro použití s R3R600-I)
Číslo položky: K10124-1-15M

Prodlužovaní kabel
Číslo položky: K10398

PODVOZKY
2-kolečkový vozík, dodán jako stavebnice, pro
použití s V160, V205, V270
Číslo položky: W0200002

4-kolečkový podvozek s plošinou na láhev plynu
dodáván jako stavebnice, pro použití s V405
Číslo položky: W0200003
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Invertec® V160-T 

Invertec® V160-T-2V

Invertec® V160-TP 

Invertec® V160-TP-2V

Invertec® V205-TP-2V 

Invertec® V205-T AC/DC

Invertec® V270-T

Invertec® V270-TP 

Invertec® V270-TP-2V

Invertec® V405-TP

Invertec® V310-T AC/DC

5-200 

DCCC

DCCC

AC/DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

AC/DCCC

5-160

5-310

6-200

5-270

5-270

5-400

230/400 

115/230

230/400

230/400 

400

115/230

400 
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• •

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

••
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2

2

2

2

2

2

Lincoln TIG svářečky vám splňují a umožňují
•  Přesné a jemné řízení elektrického oblouku
•  Výsledky v požadované jakosti
•  Vhodné velmi důležité charakteristiky

5-160 DCCC 230

115/230

230

DCCC 5-160 • • 2

DCCC 5-160 • • 2

DCCC 5-270 • • 2400

Svářečky TIG Automatické podavače drátu

www.lincolnelectric.eu

Power Feed™ 10A
Power FeedTM 10 A je hlavním abonentem pro součinnost
s Power Wave 1000 AC/DC pro svařování pod tavidlem.
Jednoduchá funkčnost je založena na NA-5 a PF-10. Všechny
svařovací parametry, časové spínače, impulzy a pohyby,
postupy pamětí, uspořádání a diagnostikování jsou získány
z PF10A .

• Zřetelný digitální displej (WFS-AMPS/VOLT-TRIM) 
dual modulátor pro snadné čtení a nastavení parametrů.

• Lincoln technologie řízení vlny „Waveform Control
Technology®” Vám umožňuje výběr správného průběhu vlny
pro každou aplikaci

• Snadné nastavení start, stop, inch, plnění tavidlem a indikace
pohybu.

• Možná změna parametrů během svařování pro změnu
průvaru a/nebo výkonu odtavení s proměnnou frekvencí,
amplitudou a balance

• 6 paměťových míst.

• Digitální písmenkový a číslicový displej pro textové
sdělení (nastavení, způsob svařování, AC regulace).

• Sdílení bezdrátovým spojením.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování pod tavidlem

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Power Wave® AC/DC 1000

Objednávání
K2362-1         PF10A    řídící jednotka
K2370-1         PF10SF hlava

Rozsah rychlosti  Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu  (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný           (mm) (kg)

PF10A K2362-1
40VDC

- - 400 x 300 x 150
5

PF10SF K2370-1 mala valika 2,0 - 5,6 300 x 250 x 400

0,25-5,0 0,6-8,0

Arclink® řízení pro systém Power Wave® AC/DC
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LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný

TYP METODAIZLAZ CHARAKTERISTICKÉ
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• Ideální pro aplikace automatizace v těžkém průmyslu

• Maximální kontrola svařovacích parametrů

• Konstruováno pro vysoký výkon odtavení a svařovací rychlost

Dig
itá

lní

MODEL METODA ROZSAH
RYCHLOSTI
PODÁVÁNÍ

DRÁTU 
(m/min)

ROZSAHY
PRŮMĚRŮ

DRÁTU  
(mm)

ZDROJE

Power Feed™ 10A

NA-3

NA-4

NA-5

LT-7

A
na

lo
go

vý

1.6-5.6

0.8-5.6

-

0.8-5.6 0.9-4.0

-

0.25-7.62

0.6-15.2

Subject to arc
voltage used

0.6-19.7

2.5-10.2

0.9-5.6 1.2-4.0

2.4-4.8 -

3

3

3

3

3

• • •

• • •

• •

•

•

Automatické podavače drátu Svařování TIG: Metoda & Graf výběru

www.lincolnelectric.eu

Metoda TIG

V této metodě svařování je vytvořen elektrický oblouk mezi netavící se wolframovou elektrodou a zákadním materiálem,
ktetrý se svařuje. Atomosféra intertního plynu, obvykle argonu, chrání svarovou lázeň. Svařování může být provedeno
pouze roztavením základního matetriálu dohromady, nebo s přídáním svařovacího drátu podobného se základním materiálem.
Drát je roztaven elektrickým obloukem a vyplní a vyztuží svarový spoj.
Zapálení oblouku je dosaženo dotykem základního materiálu elektrodou a oddálením o několik milimetrů (dotykové
zapálení a lift zapálení) nebo použitím výboje vysokofrekvenčního napětí, mezera kolem 4 milimetrů je udržována
mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem, je vygenorována vysokofrekvenční jiskra, což udělá vzduchou
mezeru vodivou, a umožní zapálení oblouku bez dotyku základního materiálu wolframovou elektrodou, nemůže se
vyskytnout znečištění wolframem (High Frequency zapalování).
Následující může být použito:
- DC (stejnosměrný) proud je používán pro většinu kovů (ocel / nerezavějící ocel).
- AC (střídavý) proud je ideální pro svařování hliníku a dalších materiálů obsahujících povrchové obtížně tavitelné oxidy.

TIG hořák

Dýza plynu

Wolframová elektroda

Oblouk

Svařovací drát

Základní materiál

Vstup vody (Studená)

Vodič proudu

Výstup vody (Teplá)

Vstup ochranného plynu

Výstup ochranného plynu

Ochranná atomosféra

Ztuhlý svarový kov

svařování metodou TIG

Ocel / Nerez Hliník

Graf výběru pro svařování TIG:
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Svářečky TIG

www.lincolnelectric.eu

Invertec®V160-T&TP

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V160-T K12017-1
230/1/50-60 16AV160-TP K12018-1 160A/26,4V/35% 5-160A

320 x 200 x 430 10,5
V160-T-2V K12017-3

115/230/1/50-60

130A/25,2V/100%

32A / 16A

Max. OCV: 48V

V160-TP-2V K12018-3

Invertec® V160-T & T-svářečky pro TIG puls a obalenou
elektorodu byly zkonstruovány a vyrobeny s využitím nejnovější
digitální invertorové technologie umožňující těmto zdrojům
kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku. Jsou to plně funkční DC TIG
invertory s vynikajícím řízením oblouku. Jejich vestavěné plyn
solenoid a volba vysokofrekvenčního nebo dotykového
zapalování TIG je dělá ideálními pro mnohostrané použití
v aplikacích DC TIG.

Také mohou svařovat s ohromnou škálou oblíbených obalených
elektrod Lincoln. Jejich přenosná masivní konstrukce a napájení
230V 50/60Hz je dělá ideálními pro oba druhy použití - v dílně
i na montáži.

Jedinečnou funkcí stroje V160-T Puls je proměnná vysoká
frekvence Pulsu která dovoluje svářeči nastavit zúžení oblouku
k přizpůsobení aplikaci. Toto sníží vnesené teplo, což povede
k lépe řízenému svařování s méně deformacemi a zvýšenou
rychlostí svařování.

• Vyspělá invertorová technologie pro vynikající výkony
při svařování TIG.

• Možno použít s generátorem – ideální pro použití
na montážích.

• HF a Lift TIG zapalování vyhovující všem požadavkům.
• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky příjemný

pro jednoduché nastavení parametrů svařování.
• Fan on demand – větrák spouštěný podle požadavku

– vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání nečistot a zplodin.
• Zapuštěné ovladače a připojení, pro snížení rizika poškození.
• Vysokorychlostní Puls u stroje V160-T Puls k nastavení

zúžení oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rychlost posuvu.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls (V160-TP)

Základní jednotka obsahuje
dvoumetrový vstupní kabel, popruh na
přenášení, sada pro připojení plynu.

Objednávání
K12017-1 Invertec® V160-T     

230/1/50-60

K12017-3 Invertec® V160-T - 2V    
115/230/1/50-60

K12018-1 Invertec® V160-TP  
230/1/50-60

K12018-3 Invertec® V160-TP - 2V  
115/230/1/50-60

20
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Navrženo a zkonstruováno s ohledem na maximální trvanlivost

Svařování pod tavidlem: volby & příslušenství  

www.lincolnelectric.eu
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VOLBY KE ZDROJŮM

Sada vzduchového filtru
Namnotováno na předku stroje
a používá kovové čistitelné filtry
vzduch. Není kompatibilní s dual
process přepínačem.
Číslo položky: K1486-1 pro DC-655

Sada digitálních měřáků
Přesně zobrazuje svařovací proud
a napětí.
Číslo položky: K1482-1 pro DC-655

Dual Process Přepínač
Namontován na předku stroje
a umožňuje změnu polarity nebo el.
izolaci. Vynikající pro drážkování
a pro použití dvou oddělených
podavačů požadujících rozdílnou
výstupní polaritu nebo nastavení
induktance. Není kompatibilní se
sadou vzduchového filtru.
Číslo položky: K1528-1 pro DC-655

42 V sada transformátoru
Poskytuje cestu k použití LN-10
a DH-10 podavače drátu s DC-1000,
které má 115V AC dostupné na
terminal strip.
Číslo položky: K1520-1 pro DC-
1000
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Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

AC-1200
AC-1200 je přední průmyslový zdroj střídavého svařovacího
proudu pro svařování pod tavidlem. Je to zdroj svařovacího
proudu, u kterého můžete každodenně počítat   s osvědčenými
technickými parametry. 

AC-1200 má vynikající obloukové charakteristiky a specifickou
konstrukci pro součinnost s automatickým podavačem drátu
Lincoln NA-4. 

• Scott® připojovací odbočka pro dvě AC svařovací hlavy
pracující v tandemu. 

• Reostat pro seřízení nastaveného výkonu při svařování
nebo při chodu naprázdno.

• Tři svorníky výstupu pro překrývající se rozsahy.

• Kompenzace příkonu síťového napětí ±10%
pro udržení stability svařování. 

• Termostatická ochrana od proudového přetížení
a nadměrné teploty. 

• Pásková svorkovnice pro dálkové ovládání a spojení
vodičů a svorníky výstupu pro připojení svařovacích kabelů.

• Pojistky  jistící regulační obvod a 115V AC sekundárního
silového obvodu. 

• Elekronický  obvod poskytuje vyšší životnost
pro opakované svářečské aplikace.

• Odnímatelný boční panel pro snadnou přístupnost
k vnitřním částem.

• Ochrana vinutí transformátoru a usměrňovače
proti vlhkosti a koroznímu prostředí.

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení
jakosti podle požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování pod tavidlem

Doporučený podavač drátu
NA-4

Objednávání
K1382-5 AC-1200

380/1/50/60

K1382-6 AC-1200
415/1/50/60

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

K1382-5 380/1/50-60 182A
20-60V

AC-1200 1200A/44V/100%
200-1500A

1453 x 560 x 970 712
K1382-6 415/1/50-60 190A

Zdroj pro automatické svařování pod tavidlem
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Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V205-TP-2V K12021-1 230/400/1/50-60
200A/28V/35%

35/20A (slow)
5-200 A

385 x 215 x 480 18,1
170A/26,8V/100% Max. OCV: 48V 

Invertec®V205-TP-2V
Invertec® V205-T PULSE byl zkonstruován a vyroben s využitím
nejnovější digitální invertorové technologie umožňující tomuto
zdroji kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku. Invertec V205-T PULSE je umístěn
v lehkém, ale robustním obalu, což ho dělá přenosný a ideální
pro použití, dokonce i v nejnebezpečnějším prostředí. Elegantní
přepínání 230/400V jednofázové a možnost připojení V205-T
PULSE ke generátoru dovoluje použití kdekoliv na montáži
i v dílnách. Funkce obsahují HF TIG zapalování,
Lift TIG zapalování, 2 nebo 4 takt, proměnný down slope
a řízení dofuku, a digitální ukazatel nastavení s funkcí přidržení
a vestavěný proměnný Puls.

• Vyspělé přepínání 230/400 V jednofázové.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Možnost připojit na generátor proudu, ideální pro použití
na montážích.

• HF a Lift TIG zapalování.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Vodní chlazení s použitím Coolarc 20.

• HIGH speed /vysokorychlostní PULSE pro nastavení zúžení
oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rycholst posuvu.

• Digitální ukazatel nastavení s funkcí přidržení pro zcela
pohodlnou práci.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
• Dvoumetrový vstupní kabel, popruh na 

přenášení, sada pro připojení plynu.

Objednávání
K12021-1     Invertec® V205-T-2V    
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Chytré přepínání, plně flexibilní

Svářečky TIG
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Invertec®V270-T & TP

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V270-T K12023-1
400/3/50-60 270A/30,8V/35% 20A 5-270 A

385 x 215 x 480 13,5V270-TP K12024-1
200A/28V/100% Max. OCV: 48V

V270-TP-2V K12024-3 230/400/3/50-60 35 - 20A

S
vářečky T

IG

Invertec® V270-T PULSE byl zkonstruován a vyroben s využitím
nejnovější digitální invertorové technologie umožňující tomuto
zdroji kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku. Invertec V270-T PULSE je umístěn
v lehkém, ale robustním obalu, což ho dělá přenosný a ideální
pro použití, dokonce i v nejnebezpečnějším prostředí. Flexibilita
a možnost připojení V205-T PULSE ke generátoru dovoluje
použití kdekoliv na montáži i v dílnách. Funkce obsahují HF TIG
zapalování, Lift TIG zapalování, 2 nebo 4 takt, proměnný down
slope a řízení dofuku, a digitální ukazatel nastavení
se stabilizací funkcí a vestavěný proměnný Puls.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Možnost použití s generátorem, ideální pro montáže.

• HF a Lift TIG zapalování.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky příjemný.

• Dostupné v modelu duál, s automatickým přepínáním
mezi 230/400V.

• Vodní chlazení s použitím Coolarc 20.

• HIGH speed / vysokorychlostní PULSE pro nastavení
zúžení oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rycholst
posuvu.

• Digitální ukazatel nastavení se stabilizací funkcí pro zcela
pohodlnou práci.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
Dvoumetrový vstupní kabel, popruh na
přenášení, sada pro připojení plynu.

Objednávání
K12023-1 Invertec® V270-T          

400/3/50-60

K12024-1 Invertec® V270-TP
400/3/50-60

K12024-3 Invertec® V270-TP - 2V    
230/400/3/50-60

Navrženo a zkonstruováno s ohledem na maximální trvanlivost

Výkon                         

Příkon

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

DC-1500
DC-1500 je multi-procesní DC obloukový zdroj svařovacího
proudu pro aplikace automatického svařování. Má vynikající
obloukové charakteristiky při svařování obojím, konstantním
napětím (CV) a konstantním proudem(CC) a velkou svářečskou
univerzálnost u jednotlivého zdroje svařovacího proudu. 

Regulační potenciometr má jeden rozsah pro  plný výkon
a umožňuje vynikající provedení svářečských prací. Precizní
výkon DC-1500 zvyšuje produktivitu a kontrolu jakosti je-li použit
spolu s podavači drátu Lincoln NA-3 a NA-5 a traktory
LT-56 a LT-7. 

• Elektronický  obvod poskytuje vyšší životnost pro opakované 
svářečské aplikace.

• Kompletní rozsah regulace napětí pro snadné ovládání
a přesné řízení výkonu. 

• Vypínač pro volbu požadovaných charakteristik pro proces, 
který bude použit.

• Kompensace síťového napětí pro stabilitu svařování i když
se síťové napětí mění �10%. 

• Chladící ventilátor s elektronickou a termostatickou ochranou 
od proudového přetížení a nadměrné teploty. 

• Funkční světlo zabudované do panelu tištěného spoje
diagnostikující rychlost.

• Ochrana vinutí transformátoru a usměrňovače proti vlhkosti
a koroznímu prostředí.

• Pojistky 8 A jistící 115V  sekundárního výkonu pro podavač 
drátu s 1000 VA kapacitou. 

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Flux-Cored (trubička), svařování pod
tavidlem, drážkování.

Doporučené podavače drátu
NA-3, NA-5, LT-7 

Objednávání
K1383-4 DC-1500

380/440/3/50/60
K1383-5 DC-1500

415/3/50/60 

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

K1383-4 380/440/3/50-60 814A
20-60V

DC-1500 1500A/60V/100%
200-1500A

1453 x 566 x 965 644
K1383-5 415/3/50-60 216A/187A

Vícemetodová svářečka, stejnosměrný zdroj svařovacího proudu
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Invertec® V405-TP

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V405-TP K12027-1 400/3/50-60 400A/36V/35% 30A 5-400 A 500 x 270 x 610 31
300A/32V/100% Max. OCV: 48V

S
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Invertec® V405-T PULSE byl zkonstruován a vyroben s využitím
nejnovější digitální invertorové technologie umožňující tomuto
zdroji kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku.
Invertec V405-T PULSE je umístěn v lehkém, ale robustním
obalu, což ho dělá přenosný a ideální pro použití, dokonce
i v nejnebezpečnějším prostředí. Flexibilita a možnost připojení
V205-T PULSE ke generátoru dovoluje použití kdekoliv
na montáži i v dílnách. Funkce obsahují HF TIG zapalování,
Lift TIG zapalování, 2 nebo 4 takt, proměnný down slope
a řízení dofuku, a digitální ukazatel nastavení se stabilizací
funkcí a vestavěný proměnný Puls.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Možnost použití s generátorem, ideální pro montáže.

• HF a Lift TIG zapalování.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Vodní chlazení s použitím Coolarc 30.

• HIGH speed /vysokorychlostní PULSE pro nastavení zúžení
oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rycholst posuvu.

• Digitální ukazatel nastavení s funkcí přidržení pro
zcela pohodlnou práci.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls, drážkování

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel,

sada pro připojení plynu

Objednávání 
K12027-1 Invertec® V405-TP 

Výkon                         

Příkon

Navrženo a zkonstruováno s ohledem na maximální trvanlivost

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

DC-1000
Jestliže vaše aplikace vyžaduje čistý svařovací výkon
kombinovaný s multi-procesním výkonem, potom DC-1000 s
1300A  vyfiltrovaného DC výkonu, je vaší nejlepší investicí. 

Je konstruován pro poloautomatické a automatické svařování,
přesná regulace DC-1000 CE umožňuje kvalitní svařování MIG,
flux-cored (trubička), pod tavidlem a dokonalé drážková
í vzduchem uhlíkovou elektrodou. 

• Elektronický  obvod poskytuje vyšší životnost pro opakované
svářečské aplikace.

• Elektronická a tepelná ochrana s chladicím ventilátorem. 

• Konstrukce   umožňuje sestavení na dvojnásobnou výšku
modulu.

• Jednoduché ovládací prvky s dokonalým vzhledem pro
snadné ovládání. 

• Vinutí transformátoru a usměrňovačů je chráněno proti
vlhkosti a koroznímu prostředí.

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení jakosti podle
požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička),svařování pod
tavidlem, drážkování.

Doporučené podavače drátu
NA-3, NA-5, NA-5R, LT-7 

Objednávání
K1387-9 DC-1000 

220/380/440/3/50/60 s měřiči

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

1250A/44V/50% 16-46V

DC-1000 K1387-9 230/380/440/3/50-60 1140A/45V/60% 193/112/97 A 150-1300A 781 x 572 x 991 372 

1000A/44V/100% Max. OCV: 60V 

Vícemetodová svářečka
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Invertec® V205-T AC/DC

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V205T
K1855-2 115/230/1/50-60

200A/18V/40%
32A / 16A 6-200A 385 x 215 x 480 18 AC/DC 170A/16,8V/60%

S
vářečky T

IG

Invertec® V205-T AC/DC je ideální pro kritické AC nebo DC TIG
svařovací aplikace. Tato plně vybavená TIG svářečka je také
schopna svařování oblenými elektrodami. Proměnlivá AC
frekvence dovoluje zúžit oblouk když je vyžadováno přesné
řízení oblouku. Automatické přepínání 115/230V dělá z V205-T
AC/DC skutečně flexibilní stroj a masivní, přenosná, lehká
konstrukce je ideální pro dílny nebo použití na montáži.

Jednoduše může být změněna na vodou chlazenou jednotku
- přídáním vodnho chladiče Coolarc 20.

• Pokroková invertorová technologie optimalizuje chování
oblouku v provedení, které je lehké.

• AC nebo DC výstup pro širokou škálu typů materiálů a tlouštěk.

• Tří módy pro práci s DC TIG, AC TIG nebo obalenými
elektrodami.

• Plně vybavené řízení TIG.

• Automatické přepínání mezi napájením 115/230V 50/60Hz.

• Napěťová kompenzace dovoluje napájení mimo dílnu
z generátoru.

• Nastavitelná AC frekvence Vám dovoluje zúžit oblouk oblouk
pro přesné řízení oblouku.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Zahrnuje nastavitelný řemen přes rameno.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, TIG AC,
TIG DC, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel, popruh na 

přenášení, sada pro připojení plynu

Objednávání
K1855-2 Invertec® V205-T AC/DC 

115/230/1/50/60

Výkon                       

Příkon

Kodex kvality svařování TIG AC/DC

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

DC-655
Multiprocesní zdroj svařovacího proudu současného stavu
svařovací  techniky, je charakterizován vysokou účinností
energie a podstatnou úsporou nákladů. 
DC-655 CE kombinuje krajní spolehlivost s vynikajícím
elektrickým obloukem. Představením na trhu s 650 A při DZ
100%, může tento stejnosměrný zdroj svařovacího proudu
ovládat vícenásobný svařovací proces pro obojí
proces CV nebo CC.  
Jednotka má schopnost  splnit požadavky náročných
svářečských prací.

• 82% energetická účinnost snižuje spotřebu energie. 

• Kompletní rozsah cejchované regulace výstupního napětí a
proudu umožňuje snadnou obsluhu. 

• Oddělené svorníky výstupu výkonu  pro volbu vysokého nebo
nízkého indukčního odporu.

• CC Arc Force (intenzita el.oblouku ss proudu) regulační
knoflík se zabudovaným „Hot Start”.

• Volitelný klidový režim zvláště pro úsporu energie
s časovačem pro přerušení práce, sníží výkon, jestliže není
zdroj v činnosti. 

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení jakosti podle
požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
Flux-Cored (trubička),svařování
pod tavidlem, drážkování.

Doporučené podavače drátu
LF-37, LF-38, LN-25, NA-3, NA-5, NA-5R 

Objednávání
K1610-1 DC-655 

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

650A/44V/100% 50-815ADC-655 K1610-1 230/400/3/50/60
815A/44V/60%)

122/70A 
Max. OCV: 68V (CC)

99 x 564 x 965 327

Energeticky účinná vícemetodová svářečka
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Metody svařování
Svařování pod tavidlem

Doporučené podavače drátu
PF10A controller, PF10S Head

Objednávání
K2344-2 Power Wave AC/DC 1000
K2344-2 CE filter

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

Power Wave® AC/DC 1000  
Power Wave® AC/DC1000 dostává  metodu svařování  pod tavi-
dlem do další úrovně. Kromě toho obvyklé výhody SAW, jako
vysoký výkon odtavení, velmi dobrá hloubka závaru, zvýšená
regulace a rychlejší odezva elektrického oblouku jsou
v konstrukci Power Wave® AC/DC vynikající.  
S Power Wave® AC/DC, dosáhnete  nejlepší z obojího: rychlost,
výkon odtavení hloubku závaru, které DC SAW nabízí,
a resistenci k foukání elektrického oblouku, kterou DC SAW
nabízí rovněž. V samostatném single procesu Power Wave
AC/DC poskytuje flexibilitu s Waveform ControlTechnology.
Při více obloukovém procesu můžete dosáhnout stejnou
flexibilitu během regulace posunutím fáze mezi  elektrickými
oblouky.  Zařízení je konstruováno tak, aby bylo snadno
fázovatelné při svařovacích aplikacích , které vyžadují vyšší
svařovací proudy. Každý Power Wave® AC/DC1000  poskytuje
1000A  AC nebo DC výkonu při 100% dovoleném zatěžovateli
a může být fázován k jakékoli požadované kapacitě.

• Modulární: konstruován pro snadné fázování.
• Konstruován pro aplikace, které požadují do 5-ti nezávislých

regulovaných elektrických oblouků.
• Digitální komunikace poskytuje jednoduché řešení pro spojení

svařovacího zdroje proudu k řízení pohybu Programmable
Logic Controller (PLC). 

• Přídavný proces reguluje: Digitální komunikaci umožňující
využití nástrojů softwaru k záznamu aktuálních hodnot
svařování.  

• Vybavení s faktor-programovanými postupy pro rychlé
nastavení.

• Invertorová technologie.
• Neomezená regulace frekvence, vyrovnání pozitivních

a negativních půl-cyklů a amplitud.
• 87% účinnost, účiník 95%.
• Zvýšená stabilita fázového posunu při multiobloukovém

svařování (vytváří rovnoměrné poměry magnetického
přitahování a odpuzování). 

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Power Wave®

AC/DC 1000 K2344-2 400/3/50-60 1000A/44V/100% 80A 200-1000A 1110 x 488 x 838 250
CE

Zvýšená produktivita, kvalita a flexibilita
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Výkon                       
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Svářečky TIG
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Invertec® V310-T AC/DC

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V310-T
K2228-2 230/400/3/50-60 310A/32V/40% 20A 5-310A 500 x 275 x 610 33AC/DC

S
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čk

y 
T

IG

Invertec® V310-T AC/DC je profesionální TIG svářečka Schopná
podávat výkony při vysokém výstupu 300A při 40%
dovoleném zatěžovateli.

Stroj je vybaven unikátním barevným LCD uživatelským
rozhraním, které nejen že ukazuje parametry svařování, ale také
účinek na oblouku.

Některé ze standardních funkcí tohoto stroje zahrnují Proměnné
řízení frekvence, dovolující svářeči nastavit zaostření oblouku
vhodné pro dané použití. Nastavitelné čištění a průvar,
obdélníkový průběh AC z kterého může být přenastaven
na alternativní tvar vlny a nastavitelný startovací proud. Může
být jednoduše změněn na vodou chlazenou jednotku přidáním
vodního chladiče Coolarc 35

• Digitální invertorová technologie umožňující 100%-ní
opakovatelnost výsledků.

• Vynikající charakteristiky svařování s TIG AC, TIG DC
a svařování obalenou elektrodou.

• Unikátní barevné LCD uživatelské rozhraní.

• Nastavitelné čištění a průvar pro perfektní svařování hliníku.

• Nastavitelná AC frekvence pro řízení rychlosti posuvu
a průvaru.

• Nastavitelný Hot nebo Soft start pro výrobu housenek
s lepším vzhledem na začátku

• Digitální displej umožňuje přesné nastavení parametrů 
svařování.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání nečistot 
a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, TIG AC,
TIG DC, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
dvoumetrový vstupní kabel, sada pro
připojení plynu.

Objednávání
K2228-2 Invertec® V310-T AC/DC

Výkon                       

Příkon

Vynikající vlastnosti, digitální dynamika
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Svařování pod tavidlem

Mechanizmus metody svařování pod tavidlem (SAW): Oboje, drát
a základní materiál jsou roztaveny pod vrstvou tavidla. Tato vrstva chrání
svarový kov před znečištěním a koncentruje teplo do spoje. Roztavené
tavidlo vystupuje přes tavnou lázeň, odkysličuje a čistí roztavený kov. Ten
potom struska pokrývá, formuje a chrání a udržuje nově vytvořený svar. 

Rozsah aplikací může být od 2 mm až do neomezené tloušťky. Svařování
pod tavidlem je jednou z nejuniverzálnějších metod svařování. Všechny
jakosti ocelí od nelegovaných až po vysoce legované, včetně na základě
niklu, mohou být svařovány s použitím kombinací různých technik.

V rozsahu od jednodrátové elektrody – jednoho zdroje svařovacího proudu
až ke kombinaci čtyř zdrojů svařovacího proudu se dvěma dráty pro každý
zdroj, Lincoln je hrdý na to, že může na trhu nabídnout rozšířený rozsah
řešení pro svářečské aplikace.

Jako komplexní dodavatel, včetně zařízení a přídavných materiálů, znalosti
Lincolnu v SAW (svařování pod tavidlem) procesu vám budou pomáhat k
dosažení cílů nejvyšší produktivity a kvality.

Metoda svařování
pod tavidlem

základní materiál

roztavená struska

ztuhlá struska na svaru

ochranná atmosféra

drát

tavidlo
tavidlo

tavná lázeň

ztuhlý svarový kov

elektrický oblouk

Směr svařování

kontaktní průvlak
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TIG HOŘÁKY
Řada LINC TORCH™
S řadou LINC TORCHTM,
Lincoln Electric nabízí kompletní 
Sadu TIG svařovacích hořáků.
Bez ohledu o jakou aplikaci se jedná,
Bude zde vhodný hořák pro danou práci.

VZDUCHEM CHLAZENÉ
LT 9G, malá hlava hořáku,
110A DC / 180A AC @ 35%.
K10513-9-4 LT9 G, 4m
K10513-9-8 LT9 G, 8m

LT 17G, standardní hlava hořáku,
140A DC / 100A AC @ 35%
K10513-17-4 LT17 G, 4m
K10513-17-8 LT17 G, 8m

LT 26G, standardní hlava hořáku,
180A DC / 130A AC @ 35%
K10513-26-4 LT26 G, 4m
K10513-26-8 LT26 G, 8m

VODOU CHLAZENÉ
LT 20W, malá hlava hořáku,
220A DC / 160A AC @ 100%
K10513-20-4 LT20 W, 4m
K10513-20-8 LT20 W, 8m

LT 18w, standardní hlava hořáku,
320A DC / 230A AC @ 100%
K10513-18-4 LT18 W, 4m
K10513-18-8 LT18 W, 8m

VODNÍ CHLADIČE
COOLARC 20 pro použití s V205/V270
Číslo položky: K1904-1

COOLARC 30 pro použití s V405
Číslo položky: K2168-1

COOLARC 35 pro použití s V310
Číslo položky: K2630-1

Chladivo ACOROX (2x5l)
Číslo položky: K10420-1

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
SADA KABELŮ (zemnící/elektrodový)
se zemnícím kabelem & držákem elektrod
(svorka)
Číslo položky:
KIT-140A-16-3M (140A - 16mm2 - 3m)
KIT-140A-25-5M (140A - 25mm2 - 5m)
KIT-200A-25-3M (200A - 25mm2 - 3m)
KIT-200A-35-5M (200A - 35mm2 - 5m)
KIT-250A-35-5M (250A - 35mm2 - 3m)
KIT-300A-50-5M (300A - 50mm2 - 5m)
KIT-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)

SADY KABELŮ (zemnící)
Číslo položky:
GRD-200A-35-5M (200A - 35mm2 - 5m)
GRD-200A-35-10M (200A - 35mm2 - 10m)
GRD-300A-50-5M (300A - 50mm2 - 5m)
GRD-300A-50-10M (300A - 50mm2 - 10m)
GRD-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)
GRD-400A-70-10M (400A - 70mm2 - 10m)
GRD-400A-70-15M (400A - 70mm2 - 15m)
GRD-600A-95-10M (600A - 95mm2 - 10m)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 potenciometr, 6 pinů, 15m
Číslo položky: K10195-1-15M
Nožní Foot Amptrol, 6 pinů, 7,6 m
Číslo položky: K870

PODVOZKY
2-kolečkový vozík, dodán jako stavebnice,
pro použití s V160, V205, V270
Číslo položky: W0200002

4-kolečkový podvozek s plošinou na láhev
plynu dodáván jako stavebnice,
pro použití s V405-TP, V310-T AC/DC
Číslo položky: W0200003

REGULAČNÍ VENTIL
Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou stupnici
průtokoměru a 1,3m dlouhou
hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás



C M Y K

C M Y K

TYP METODYVÝSTUP

Power Wave® AC/DC 1000™

DC-655

DC-1000

DC-1500

AC-1200

DCCC/CV

DCCC/CV

DCCC/CV

ACCC

200-1000

150-1300

200-1500

200-1500

50-815 3

3

3

3

3ACCC/CV
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Svářečky pro svařování automatem pod tavidlem

Volba profesionálů!

• Pro domov, farmu, karosárnu, údržbu nebo výrobu.

• Profesionální hnací systém.

Handy Core

Handy MIG

Powertec 161C

Power MIG® 180C

Powertec 200C

Powertec 250C 

Powertec 300C 

Powertec 280C Pro

Powertec 350C Pro

Powertec 420C Pro

30-170

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

25-350

25-420

25-200

25-250

25-300

25-280

230

230

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

4

4

4

2/4

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

10

20

30

30

30

20

DCCV 45-80 230

45-80

DCCV 230 32 1.0-1730-150

KOMPAKTNÍ SVÁŘEČKY MIG/MAG

LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný

TYP METODAVÝKON CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI 

PŘÍKON
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O metodě svařování MIG/MAG (nebo GMAW - Gas Metal Arc Welding) mluvíme když je elektrický oblouk
vytvořen mezi plynule podávaným přídavným drátem a základním materiálem, který se svařuje, chráněný
plynovou atmosférou. Tato atmosféra může být buď inertní (argon) nebo aktivní (CO2 nebo směs Argonu a CO2).
Drát je plynule podáván podavačem skrz hořák do svarové lázně. Může být použit buď plný drát (GMAW)
nebo plněná elektroda (FCAW-GS - flux-cored arc welding, gas shielding) – „trubička”.

Svařování Innershield je metoda obloukového svařování při níž je svařovací teplo vytvořeno z oblouku mezi
nepřetržitou plněnou elektrodou a základním materiálem. Náplň poskytne ochranný plyn pro oblouk a strusku
pokrývající navařený svar.

Základní materiál

Ochranná atmosféra

Plný drát nebo
Plněná elektroda

Špička

Ztuhlý svarový kov

Oblouk

Ochranný plyn

Svarová lázeň

Hořák

Hubice

Svařování MIG

Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou

Metoda MIG

Směr svařování

S
vařo

ván
í M

IG
Oblouk

Hořák

Izolace rourky hořáku
/ochrana závitu

Svarová lázeň

Ochranná atmosféra

Ztuhlá struskaRoztavená struska

Ztuhlý svarový kov

Kontaktní průvlak 

Plněná elektroda

Základní materiál

Poloautomatické podavače drátu: volby & příslušenství

www.lincolnelectric.eu
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STOJANY & PODVOZKY

Izolovaný rám
Umožňuje danému podavači být zavěšen
na jeřábu nebo háku. Používejte s Heavy
Duty Wire Reel Stand.
Číslo položky: K1555-1 pro LN-10, PF-10

Platforma Swivel
Uchycen k lehkému rámu na zdroj a na
spodku Heavy Duty Wire Reel stojanu
Podavač drátu může být vynesen, je-li
třeba. Kompatibilní s Light Duty Caster
sadou. Zahrnuje „lazy susan” díly
podstavce.
Číslo položky: K1557-1 pro LN-10, PF-10

Caster Kit – Light Duty
Přimontován na Heavy Duty Wire Reel
Stand. Umožňuje snadný pohyb podavače
drátu.
Číslo položky: K1556-1 pro LN-10, PF-10

ADAPTÉRY NA CÍVKY, KRYTY
& ROVNAČE

Spindle Adaptér pro 6kg Innershield® cívky
dovolí 6 kg cívky drátu Innershield® nasadit
na 51 mm O.D. spindles.
Číslo položky: K435

Pro cívky Innershield
Uzpůsobí 10-14 kg Lincoln Readi-Reels na
51mm spindle
Číslo položky: K363P

Pro 15-kg Stein Basket
Číslo položky: K10158-1

Sada plastový kryt drátu
Plast kryje cívky drátu do balení
o hmotnosti 27.2 kg.
Číslo položky: K1634-1

Rovnač drátu
Rovnač drátu pro lepší, hladší podávání.
Číslo položky: K1733-1 pro LN-10, DH-10,
Power FeedTM 10M, Power FeedTM 10R

LN-25 SOLENOID & SADA
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Sada Gas Solenoid
Obsahuje solenoid ventil a držák
na uchycení.
Číslo položky: K430-2 pro LN-25 (K428,
dříve kód 10500)

42 V Modul dálkového řízení výstupu
Poskytuje dálkové řízení napětí a řízení
výstupu zdroje. Vyžaduje 42 V
pomocného napájení. Přimontováno
uvnitř LN-25 řídící skříně.
Číslo položky: K624-2
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Svařování MIG
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Handy Core & Handy MIG
Tyto kompaktní, přenosné a lehké svářečky s podavačem drátu
do zásuvky 230V, 16 A jsou uživatelsky velmi přátelské.Tyto
stroje se ideálně hodí na lehkou údržbu a opravy, stejně jako do
malých dílen a na práce na farmách.

Čtyři nastavení napětí a plnynulé nastavení rychlosti podávání
drátu Vám dovoluje svařovat malé tloušťky měkkých ocelí.

Je jednoduché začít, protože prakticky všechno co budete
potřebovat ke svařování je zahrnuto – hořák a sestava kabelu,
pracovní (svařovací) kabel & svorka, cívka trubičkového drátu,
(+ plný drát s Handy MIG), kontaktní špičky a ochranný štít
s ochranným sklíčkem. 

Ale to není všechno – oklepávací kladívko s kartáčem, takže
můžete použít Váš Handy CORE a Handy MIG ke svařování
ihned po vybalení.

• Vhodné pro svařování většiny aplikací s tenkými ocelovými-
plechy.

• Připojení k zásuvce 230V, 16 A.

• Bezpečný provoz – bez elektrického proudu dokud není
stisknut spínač na hořáku.

• Kompaktní, přenosný, lehký stroj, jednoduché používaní.

• Ideální pro lehkou údržbu.

• Plynulé nastavení rychlosti podávání drátu a čtyři
volitelné napěťové kroky pro přesné řízení.

• Chlazení větrákem pro dlouhou životonost.

• Připravené pro svařování ihned po dodání.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost

Metody svařování
Flux-Cored (Innershield®) - trubička
s vlastní ochrannou, MIG (pouze Handy
MIG)

Základní jednotka obsahuje
• Handy Core MIG hořák, podávací

kladky, 0,5 kg cívku trubičkového drátu
Inneshield, sadu svářečského příslušenství.

• Handy MIG MIG hořák, podávací
kladky, 0,5 kg cívku trubičkového drátu
Inneshield, 0,5 kg cívku plného drátu,
sadu svářečského příslušenství.

Objednávání
K14001-1 Handy CORE
K14000-1 Handy MIG

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Handy CORE K14001-1 45-80 A 

230/1/50/60 70A/17,5V/20% 16A 1.3 - 17.7 m/min 345 x 220 x 455 16
Handy MIG K14000-1 Max. OCV: 29
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Výkon                        
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Velmi jednoduché a přenosné

LI
N

CO
LN ELECTR

IC3
Year warranty

Parts &
Labour

P
E

R
FO

RM
ANCE PLUS PROTE

C
TI

O
N

PROPOJOVACÍ KABELY
Rychlospojka (x2), hadice na plyn, ochrana,
(2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 & 30m)
Číslo položky:
K10347-PG-xM (vzduchem chlazené)
K10347-PGW-xM (vodou chlazené)

REGULAČNÍ VENTIL
Vhodný pro láhve s CO2, argonem nebo
směsí argonu. Obsahuje tlakoměr, dvojitou
stupnici průtokoměru a 1,3m dlouhou
hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

SADA PRO PŘIPOJENÍ VODY
Zahrnuje rychlospojky vpředu a vzadu
podávání drátu pro použití s vodou
chlazeným hořákem a chladičem. Sada
slouží pro jeden hořák.
(LN-10, DH-10, PF 10M, PF 10M Dual)
Číslo položky: K590-6

SADA DUAL PROCEDURE
Dual Procedure/Paměťový Panel
Uživatelské paměťi pracují kopírovaním
svařovacích postupů z jedné ze 6-ti
pamětí  do A nebo B postupu.
Svařovací postupy jsou uloženy
do pamětí pouze když to zvolí operátor.
Číslo položky: K2360-1 pro Power Feed 10M

Dual Procedure Přepínač
Umožňuje použít 2 svařovací postupy
s jedním Lincoln hořákem.
Číslo položky: K683-1 for LN-10, DH-10,
PF 10M

HOŘÁKY INNERSHIELD
Lincoln vyrábí hořáky pro poloautomatické
svařování trubičkovým drátem s vlastní
ochranou (FCAW-S), jakož i sady kabelů již
přes 40 let. Magnum hořáky jsou robustní
a spolehlivé, přesto lehké, flexibilní a snadno
se s nimi manévruje

450A, 82°, 3mm, 4,6m
Číslo položky: K115-2

350A, 62°, 1,6mm, 3m
Číslo položky: K126-1

350A, 62°, 1,6mm, 4,6m
Číslo položky: K126-2

MIG HOŘÁKY
Řada LINC GUN™
Jako standard jsou tyto hořáky dodávány
s ergonomickou rukojetí, springs na obou
stranách kabelu, zasunovací piny a „rotačním
kuličkovým spojem” na konci rukojeti hořáku

VZDUCHEM CHLAZENÉ

LG 150G, 150A @ 60%
K10413-15-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 250G, 200A @ 60%
K10413-25-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 240G, 220A @ 60%
K10413-24-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 260G, 260A @ 60%
K10413-26-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 360G, 320A @ 60%
K10413-36-xM 3m, 4m nebo 5m

LG420G, 380A @ 60%
K10413-42-xM 3m, 4m nebo 5m

VODOU CHLAZENÉ

LG410W, 350A @ 100%
K10413-410-xM 3m, 4m nebo 5m

LG500W, 500A @ 100%
K10413-500-xM 3m, 4m nebo 5m

LGS2F ALU, 400A, 100%
K10413-ALU-4M 4m

PUSH-PULL HOŘÁKY

LGPP300G, vzduchem chlazené
K10413-PPA 8m, standard
K10413-PPAR 8m, s dálk. ovl.

LGPP400W, vodou chlazené
K10413-PPW 8m, standard
K10413-PPWR 8m, s dálk. ovl.
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Power Mig® 180C
Ať jste farmář nebo výrobce strojních dílů, karosárna či
mechanik, Power MIG® 180C Vám pomůže udělat Vaši
práci! Je to přenosná kompaktní svářečka zkonstruovaná pro
použití napájení 230 V, takže můžete svařovat na tlustších
materiálech – do 4,8mm s MIG/MAG svařováním a 12.7mm při
svařování plněnou elektrodou (trubičkou) s vlasntí ochranou.
Lincoln® Diamond Core Technology™ a odolný průmyslový
hnací systém udělá snadným získání vynikajících výsledků
na oceli, nerez oceli nebo hliníku. Porovnejte výkony,
funkce a cenu – rozhodnete se pro Power MIG®.  

• Zkonstruováno pro plný drát 0.6-0.8mm a 0.9mm trubičkový
drát Innershield®.

• Dráty pro svařování uhlíkových a nerez ocelí 0.6-8mm,
pro hliník lze použít dráty o průměru 1mm.

• Připojení k 230V, 16 A.
• Plynulé nastavení napětí pro přesné nastavení.
• Zabudována funkce „zpětné zahoření”, která zajišťuje vhodný

výlet drátu po každém svaru bez přichycení do svarové lázně.
• Velké, jednoduše ovladatelné regulátory umožňují řízení

napětí a plný rozsah plynule řízené rychlosti podávání drátu.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (Innershield®)
- trubička s vlastní ochrannou

Základní jednotka obsahuje
Hořák, vstupní kabel, Průvlak a kladky
(0,6 mm – 0,9 mm), cívku drátu
0,6 mm 0,9 Innershield® NR-211-MP
trubičkový drát s vlastní ochranou,
zemnící svorku a kabel.

Objednávání
K2671-1 Power MIG® 180C  

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napět/í Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

30-180A

Power MIG® 180C K2671-1 230/1/50-60 130A/20V/30% 16A 1,3-12,7m/min 357 x 258 x 472 30
Max. OCV: 34V
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LN-25
Poloautomatický podavač drátu LN-25 CE je ideální pro použití
v terénu nebo na stavbě. Vzhledem k tomu, že je poháněný
přes elektrický oblouk nepotřebuje řídící kabel! Jednoduché
připojení svařovacích kabelů, přichycení svařovací svorky,
a jste připraveni svařovat. Plně uzavřený kryt zajišťuje, že tento
přenosný podavač pro MIG a  trubičku je odolný pro jakékoli
práce na stavbě. 
Tato přenosná jednotka je konstruována pro podávání drátu pro
MIG nebo trubičku. Dokonale uzavřený kryt je určen pro balení
drátu 4.5-20kg a umožňuje univerzálnost svařování.
Charakteristiky LN-25 a vybavení mechanizmem umožňují
rychlé uvolnění a snadnou výměnu cívky drátu.

• Pro metody MIG/MAG a svařování trubičkou a cívky
až do 19.9 kg.

• Navrženo pro plný drát 0.6-1.6 mm, trubičkové dráty
0.9-2.0 mm a hliníkové dráty 0.9-1.6 mm.

• Volitelné nastavení rozsahu podávání drátu
– nízký 1.3-8.9 m/min nebo vysoký rozsah 1.3-17.8 m/min.

• Obsahuje DC voltmetr, přepínač polarity voltmetru a 4.6 m
dlouhý kabel se svorkou pro snímání oblouku a 508 mm silový
svař. kabel.

• Automatická ochrana proti přepětí a přetížení motoru.

• Dvojitě aretovaná skříň s isolovaným držákem hořáku
a jednoduchým přístupem k drátu.

• Jednotka je kompaktní, přenosná a projde dírou 400 mm.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Všechny elektrické a motorem poháněné
svářečky s CV chartakteristikou.

Objednávání
K428-2 LN-25
K449-3 LN-25 (w/ Internal Contactor

and Gas Solenoid)

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-25   K428-2 14

LN-25  K449-3
2 A 42 VAC 1,27 -17,8 0,6 - 1,6       1,2 - 2,0 356 x 188 x 356

17  
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LN-23P
Poloautomatický podavač drátu LN-23P je uzpůsoben
k provádění obtížných prací na stavbách a je vynikajícím
výběrem pro montáže v terénu a pro aplikace svařování
potrubí. Je přenosný, snadno nastavitelný a ideální pro
práce v těžko dosažitelných místech.  
LN-23P se  využívá specielně malé hmotnosti  6.35 kg
cívek Innershield (FCAW-S), je velmi snadno přenosný po
stavbě a má zabudován dvourychlostní vypínač pro
rychlost podávání drátu pro polohy montážního
svařování.

• Hmotnosti menší než 22,7 kg včetně doplňkové Magnum®

Innershield® svařovací pistole a  6.3 kg cívky drátu. 

• Plynulá regulace rychlosti podávání drátu, regulace napětí
a analogový voltmetr jsou standardem. 

• Kompletně uzavřený kryt cívky drátu chrání drát před
znečištěním.

• Vybavení uzamykatelným spínačem obvodu
pro snížení únavy operátora. 

• Jeden nebo dva LN-23P podavače drátu mohou být připojeny
přímo k doporučeným zdrojům svařovacího proudu Lincoln,
ale pouze jeden může být použit ve stejném čase. 

• Svařovací pistole s namontovaným dvoupolohovým spínačem
umožňuje 83% změny přednastavené rychlosti podávání drátu
při svařování. 

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost

Metody svařování
Innershield (FCAW-S; trubička s vlastní
ochranou)

Doporučené zdroje svařovacího proudu
DC-400, DC-655, V350-PRO

Objednávání
K316L-6         LN-23P

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-23P K316L-6 2 A/W 115V AC 0.76-4.3 1.7-2.0       520 x 230 x 480         12.3 
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Powertec 161C
POWERTEC 161C je kompaktní svařovací poloautomat dávající
Stejnosměrné konstantní napětí. Je ideálně vhodný pro
svařování tenkých plechů a pro opravy a údržbu. Je to perfektní
nástroj pro malé dílny, opravny karosérií nebo farmy.
Tento kompakt může být jednoduše přemístěn. Potřebujete
jenom připojit svářečku k zásuvce 230V, 16 A.
Je doporučena jak pro svařování Innershield trubičkovým
drátem s vlastní ochrnou tak i pro svařování MIG/MAG včetně
nerez ocelí.
Powertec 161C je zkonstruován pro podávání drátu od 0,6 mm
do 1,1mm (ocel, nerez ocel a trubička) na cívkách K300 a D200.

• Zkonstruováno pro plný drát 0,6 - 0,8 mm a 0,9 mm – 1,1 mm
trubičkový drát Innershield®.

• Připojení k 230V, 16 A.
• Funkce Zpětné zahoření a bodové svařování.
• Ideální pro svařování tenkých plechů.
• Snadná změna polarity.
• Profesionální systém podávání drátu.
• Vybaven hořákem, zemnícím kabelem a adaptérem

pro cívky D200.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (Innershield®) - trubička
s vlastní ochrannou

Objednávání
K14040-1 Powertec 161C  

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

30-150A

Powertec 161C K14040-1 230/1/50-60 150A/21,5V/20% 16A 1,0-17m/min 615 x 390 x 825 53
Max. OCV: 37V
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Powertec 200C, 250C, 300C
Konstrukce svářeček Powertec 200, 250 a 300C byla podřízena
potřebě poskytnout našim zákazníkům širokou škálu strojů
nabízejících různé výstupy pro svařování.

Řada Powertec začíná strojem 200C, který je ideálním strojem
pro aplikace svařování tenkých plechů.

S vynikajícími charakteristikami zapálení a hoření oblouku Vám
dovoluje tento stroj uskutečnit Vaše projekty svařování efektivně
rychle a profesionálně s minimální úrovní rozstřiku. Powertec
250C je více výkonná verze, stále nabízející možnost svařování
tenkých materiálů, ale také výkon navíc požadovaný pro lehké
práce na konstrukcích. Powertec 300C byl postaven jako pravý
víceúčelový model, ideální pro obě použití – tenké plechy
a lehké až střední práce na konstrukcích.

Powertec 300C bude pracovat v obou módech – zkratovém
i sprchovém přenosu s drátem 1,0 mm. Powertec 300C je také
dostupný ve 4-kladkové verzi.

• Výrobky vyvinuté se zaměřením na aplikace.

• Vynikající rozběhové vlastnosti.

• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.

• Vynikající hnací systém s velkými hancími kladkami.

• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu
zajistí konzistentní rychlost podávání drátu.

• Test plynu k nastavení průtoku plynu před svařováním.

• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení
a oky na zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.

• Dostupné ve 4-kladkové verzi (pouze PT300C).

• Konstruováno Lincoln způsobem „MASIVNÍ & SPOLEHLIVÝ”.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• 4-metrový přívodní kabel, sadu pracovní

kabel se svorkou, podávací kladky,
plynovou hadici

Objednávání
K14003-1 Powertec 200C 

K14004-1 Powertec 250C 

K14005-1 Powertec 300C 

K14005-2 Powertec 300C 4-kladkový 

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Powertec 200C K14003-1 200A/24V/35% 25A / 16A 25-200A 84
150A/21,5V/60%

Powertec 250C K14004-1 230/400/3/50-60 250A/26,5V/35% 32A / 16A  25-250A 815 x 460 x 925 94
190A/23,5V/60%

Powertec 300C K14005-1 &-2 300A/29V/35% 40A / 25A 30-300A 96
225A/25,2V/60%
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Power Feed™ 10M & 10M Dual
Power FeedTM 10M podavač drátu je revoluční pro jeho snadné
použití a flexibilitu. Je konstruován pro maximální kapacitu
Power Wave® 455, kombinace high-tech zdroje proudu
a podavače drátu překonává tradiční metody obloukového
svařování.  

Konstrukce Power FeedTM 10’s dovoluje umístit řídící box
kdekoli – blízko pracovního kusu nebo nahoře zdroje
svařovacího proudu.

The Power FeedTM 10M Dual je konstruován pro dílny, které
požadují svařovací flexibilitu a vynikající souhrn svářečských
vlastností v jedné kompletní soupravě podavače drátu. Dual
podavač znamená, že můžete použít na podavači dva různé
typy drátů, umožňující vám svařovat ocel, nerez ocel, nebo
hliník z jednoho zdroje svařovacího proudu. Kombinací flexibility
tohoto podavače drátu s  novým Lincoln zdrojem svařovacího
proudu Power Wave®, budete schopni snadno svařovat
metodami MIG, STT nebo Pulse.

• Světová třída v chování oblouku na ocel, nerez ocel
a hliník i další materiály.

• Waveform Control Technology® umožňující použití
patentovaných metod jako Pulse-On-Pulse®, pro vzhled
housenky jako při metodě TIG a Power Mode® pro stabilní
oblouk při nízkých úrovních proudu.

• Používá ArcLink® - přední protokol digitální komunikace pro
svařování, což z něj dělá nejlepší volbu pro hladkou, časově
vynikající integraci se zdrojem proudu.

• Puls MIG metoda – vynikající pro snížení rozstřiku,
nízké vnesené teplo a svařování v polohách – dělá prakticky
každého pracovníka lepším svářečem!

• Lehce srozumitelný ovládací panel s velkým číslicovým
displejem pro snadné nastavení parametrů svařování.

• Možnost push-pull pro vynikající výkony na hliníku.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Puls, MIG-STT®, Flux-Cored
(trubička)

Základní jednotka obsahuje
•  Eurospojku, sadu pro připojení vody, 

ochranný kryt na cívku, panel MSP4,
sadu kladek 1,0-1,2 mm. 

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Power Wave 405M, Power Wave 455M,
Power Wave 455M/STT

Objednávání
K2460-2 PF 10M Bench model (voda)
K2461-2 PF 10M DUAL Bench model

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

PF-10M   K2460-2
High speed High speed

PF-10MD  K2461-2
4 A/W 40 VDC

1,5 - 20 0,6 - 1,6       1,0 - 1,6 470 x 343 x 775         16

Low speed Low speed
1,27 - 20,3 0.6 - 2,4     0.9 - 3.0 508 x 508 x 781 41

Jedno a duální podavač drátu bench
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DH-10 & LN-10 
Poloautomatický podavač drátu LN 10 uvádí revoluční rozdělení
vedení drátu, které přesně vyrovná a podporuje drát skrz celý
podávací systém. Systém také charakterizuje tuhá čtyřkladková
konstrukce pro přesné podávání drátu. Modulární konstrukce
LN-10 poskytuje mnoho voleb pro namontování včetně volby
boom.
Přesně dvakrát! Tento DH-10 duální podavač drátu využívá
revolučního Lincolnova systému rozdělení vedení drátu pro
přesné vyrovnání a podávání drátu a jeho duální systém
podávání drátu vám umožňuje svařovat se dvěma různýma
dráty, se dvěma různými svařovacími postupy, používajíc jeden
zdroj svařovacího proudu. Vynikající pro svařovny, kde je
vyžadována maximální flexibilita ve svařování a produktivita.

• Standardní dvouproces dovoluje pracovníkovy nastavit
rozdílné napětí a rychlosti podávání drátu a přepínat mezi
těmito dvěma nastaveními.

• Volitelné řízení trigger pro standardí 2-takt, blokující 4-takt.

• Digitální displej jako standard.

• Předfuk/Dofuk/Zpětné zahoření a Bodování jako standard.

DH-10

• Každá strana DH-10 systému podávání drátu je hnaná
Vlastním motorem a převodovkou pro jistotu, že podavač
nepřeruší práci.

• Rozdělené vedení drátu a 4 kladkové podávání pro drát.

• Přednastavitelné napětí a rychlost podávání drátu
pro extra řízení.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Puls, MIG-STT®, Flux-Cored
(trubička).

Základní jednotka obsahuje
• Eurokonektor, sada pro vodu, ochranný 

kryt cívky sada kladek 1,0-1,2mm

Doporučené zdroje svařovacího proudu
CV420, CV505, STT@II, DC 400, DC 655,
DC1000, V350 PRO

Objednávání
K1559-5          LN-10 Bench model
K1499-5          DH-10 Bench model 

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-10   K1559-5 406 X 381 X 787 33.6

DH-10  K1499-5
4 A/W 42 VAC 0.8 - 19 0,6 - 1,2       0,8 - 2,4

533 x 508 x 813 52.6 

Jedno & duální podavač drátu
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Powertec 280C, 350C, 420C PRO
Powertecy Pro jsou vynikající svářečky ve všech ohledech.
Každý z těchto strojů dává vynikající oblouk a velmi nízkou
úroveň rozstřiku jak  pro ochrannou atmosféru směsi Argonu,
tak i pro 100%ní CO2. Rozsáhlý seznam funkcí na všech
Powertec Pro zahrnuje 2/4-takt, zavádění drátu, wire inch
a čistič plynu. Jako standard v této řadě jsou dva jasné digitální
měřiče pro zobrazení hodnoty svařovacího napětí a proudu.
Powertecy Pro jsou navrženy pro podporu svářečů všech
úrovní. Se synegickým řízením nastavujícím rychlost podávání
drátu automaticky, svářeč může jednoduše vybrat svařovací
napětí a svařovat. Všechny tři stroje jsou vybaveny výkonným
a masivním 4-kladkovým systémem.
Každý stroj má nízkou základnu na láhev plynu včelněnou do
konstrukce pro podporu jednoduchého nakládání a vykládání
láhve plynu. Pro uspokejení též chráněný prostor na ukládání
nástrojů a dílů byl vestaven do strojů. Všechny Povertecy byly
navrženy s myšlenkami na jejich používání a aplikace, čili si
jednoduše můžete vybrat ten pravý Powertec pro Vás. 

• Výrobky vyvinuté se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu

a 100%ním CO2.
• Vynikající hnací systém se 4-mi velkými hancími

kladkami a výkonným motorem.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu

zajistí konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergie pro podporu jednoduchého řízení svářečem.
• Jasné displeje voltmetru a ampérmetru.
• Doplněné o širokou škálu funkcí.
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Schránka na ukládání dílů a nářadi.
• Konstruováno Lincoln způsobem „MASIVNÍ & SPOLEHLIVÝ”.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• 4-metrový přívodní kabel, sadu pracovní

kabel se svorkou, podávací kladky,
plynovou hadici

Objednávání
K14013-1 Powertec 280C PRO

K14014-1 Powertec 350C PRO

K14015-1A Powertec 420C PRO
Vzduchem chlazený

K14015-1W Powertec 420C PRO
Vodou chlazený

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Powertec 280C PRO K14013-1 280A/28V/40% 32A / 20A 30-280A 910 x 565 x 1030 142
230A/25,5V/60%

Powertec 350C PRO K14014-1 350A/31,5V/40% 40A / 25A  30-350A 910 x 565 x 1030 147
230/400/3/50-60 285A/28,2V/60%

Powertec 420C PRO Air K14015-1A 420A/35V/40% 910 x 565 x 1030 157

345A/31,3V/60%
63A / 32A 30-420A

Powertec 420C PRO water K14015-1W 910 x 700 x 1030 183

Výkon                        

Příkon

Prémiový oblouk, synergický styl
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TYP METODAVÝKON CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI 

Powertec 300S 

Powertec 360S

Powertec 420S

Powertec 500S

CV 420

CV 505

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

30-300

30-420

30-500

30-420

40-500

30-360

PŘÍKON

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

3

3

3

3

3

3

30

30

30

DCCV 20

30

30
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LN-15
LN-15 CE je jedním z nejmenších a asi nejmasivnějších
a přenosných podavačů drátu na světě. Je konstruován
v plastovém krytu odolnému vysoké teplotě a otěru, hliníková
ochranná klec zamezuje proti překlopení plně uzavřený PC
panel, LN-15 CE má ideální konstrukci pro stavbu lodí a
svařování potrubí. Podavač je lehký a přenosný, ideálně
navržený pro malé cívky drátu D200 plného nebo trubičkového
drátu. 
Jako standard má podavač LN-15 CE dva velké světelné
digitální displeje pro rychlost podávání drátu a aktuální
svařovací napětí. 2/4 takt, předfuk a dofuk a nastavitelný
průtokoměr bude též podporovat svářeče i při nejnáročnějších
pracích.  

• Masivní patentovaný Lincoln podávací systém.
• Osvětlený digitální displej je snadno čitelný při nepříznivých

světelných podmínkách. 
• Plně uzavřený, teplu, rozstřiku a nárazu odolný lisovaný kryt.
• Ochranná hliníková klec plně chrání celý podavač. 
• Nastavitelné nosný pás.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Innershield

Doporučené zdroje svařovacího proudu
CV420, CV505, STT II, DC 400,
RANGER 305D, V350 PRO

Objednávání
K1871-3 LF-15

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-15 K1871-3 2 A/W 42 VAC 1,3-17,8 0.6 - 1.2       356 x 188 x 553         13 

Přenosný poloautomatický podavač
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LINC FEED-40
Řada podavačů drátu LINC FEED je konstruována ke snadné
kombinaci, manipulaci a ovládaní svářečem spolu s perfektním
podáváním drátu. Všechny LINC FEED podavače jsou
vybaveny stejným masivním čtyřkladkovým podávacím
systémem. Toto podávání je snadno přístupné a chráněné
zvláštním topflip krytem. Vedeni drátu od cívky do kontaktní
špičky svařovací pistole je plynulé a přesné. Podavače jsou
konstruovány tak, aby bylo eliminováno „zcuchání“ drátu a
zaručeno bezproblémové podávání drátu.
LINC FEED podavače mohou být použity jako stabilní nebo
přenosné. Jsou namontovány na masivním podvozku nebo na
výložníku. LF 40 je konstruován tak, aby mohl  plně  pracovat se
všemi zařízeními Power Wave®

• Vynikající podávání; čtyřkladkové podávání je standardem.
• Ergonomická konstrukce; komfortní kontrola s digitálním

displejem ukazujícím text podporující pracovní postup.
• Bezpečnost; Jedinečná konstrukce „fliptop“ zamezuje a chrání

mechanizmus podávání drátu.
• Velký a zřetelný ampérmetr a voltmetr a snímání hodnot

v průběhu svařování.
• Významné charakteristiky; LF 40 charakterizuje 2/4 stoke,

vyplnění kráteru a soft/hot start, synergický způsob
svařování a 8 pamětí.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0-1,2 mm, 

vřeteno a  adapter navíječe drátu na
mobilním stojanu, sadu pro připojení vody.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Power Wave 405M, Power Wave
455M,Power Wave 455M/STT

Objednávání
K10340-40-5-W          LF-40

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-40   K10340-40-5-W 4 W 40 VDC 2 - 20 0.8 - 1.6       1.0 - 1.6 753 x 470 x 295         20.5
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POWERTEC 300S je zdroj konstantního stejnosměrného
proudu dávající 300 A při 35%ním zatěžovateli, s třífázovým
napájením. Svařovací zdroj POWERTEC 300S a podavač drátu
LF-22 je ideální kombinace pro poloautomatické svařování
MIG/MAG oceli, nerez oceli a hliníku.

S důrazem na jednoduchost, je namontovaný na kolečkovém
podvozku, vybaven tažnou vzpěrou, litými kolečky a s plošinou
pro láhev plynu. Je dodáván s 5ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu

zajistí konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání

svářečem.
• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena,

zpětné zahoření drátu, bodové svařování.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

POWERTEC K14020-1 230/400/3/50-60 300A/29V/35% 40A / 25A 30-300A 790 x 460 x 925 96
300S 225A/25,2V/60% 

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-22 - air  K14024-1 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6      1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 16

Powertec 300S / LF-22

Výkon                        

Příkon

Potenciál výkonu, technický triumf
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Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-22 – dvoukladkový,

vzduchem chlazený na podvozku,
0,8 - 1,0 mm kladky.

• Powertec 300S zdroj proudu
na podvozku, přívodní kabel,
sada pracovní kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.
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Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PT360S air K14021-1A
230/400/3/50/60

350A/31,5V/40%
40A / 25 A 30-350A

870 x 565 x 1030 145

PT360S water K14021-1W 285A/28,2V/60% 870 x 700 x 1030 170

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-24 air/water K14025-1W

LF-24 PRO air/water K14026-1W
34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-24PRO

– čtyřkladkový, vodou chlazený,
1,0 - 1,2 mm kladky.

• Powertec 360S zdroj proudu na podvozku,
Coolarc 25, přívodní kabel, sada pracovní
kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

POWERTEC 360S je zdroj konstantního stejnosměrného proudu
dávající 360 A při 40%ním zatěžovateli, s třífázovým napájením.
Svařovací zdroj POWERTEC 360S a podavač drátu LF-24 je
ideální kombinace pro poloautomatické svařování MIG/MAG
oceli, nerez oceli a hliníku a pro svařování trubičkovým drátem
s přiváděním ochranného plynu v průmyslu.

POWERTEC 360S je namontovaný na kolečkovém podvozku,
vybaven tažnou vzpěrou, 5-ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.

Tato sada je dostupná ve dvou verzích : chlazená vzduchem
nebo vodou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu a 100% CO2.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání 

svářečem.
• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena, zpětné

zahoření drátu, bodové svařování.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Powertec 360S / LF-24

Výkon                         

Příkon

Potenciál výkonu, technický triumf
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LINC FEED 37 & 38
LF37 je přenosný podavač drátu konstruován pro extrémní
podmínky loděnic a staveb. Podavač je schopen akceptovat
D300 (15 kg), ale též menší D200 (5 kg) cívky s plným nebo
trubičkovým drátem včetně trubičky Innershield. Pro podporu
dlouhých svazků kabelů vybavili jsme tyto podavače
průtokoměrem plynu na vnitřní straně. LF podavače jsou
konstruovány kombinovat snadno, manipulaci a regulaci
svářečem spolu s perfektním podáváním drátu. Všechny
podavače jsou vybaveny masivním čtyřkladkovým podávacím
systémem. Vedení drátu od cívky ke kontaktní špičce svařovací
pistole je plynulé a vyvarujete se jakýchkoli potíží, zaručující
bezproblémové podávání. LF 37 má komfortní ovládání.
Všechna zařízení mají nastavení jako 2/4 Stroke, zpětné
zahoření, hot/soft start, a vyplnění kráteru může být provedeno
volbou jedním tlačítkem.
Displej ukáže funkci a nastavení ve zvolené řeči podle vašeho
výběru. LF 38 má navíc sadu synergických programů a paměti.
V pamětích se dá uložit až 10 přednastavených postupů. Tyto
programy mohou být zamknuty a jednoduše vyvolány pomocí
podavače nebo dálkového ovládání. Přepínání z jednoho
programu do druhého je možné také z dálkového ovládání.

• Vynikající podávání; čtyřkladkové podávání je standardem.
• Přenosný a extremně masivní.
• Průtokoměr je zabudován uvnitř.
• Bezproblémové podávání.
• Více jazyčný.
• Velký zřetelný voltmetr a ampérmetr; umožňující přednastavení svařo-

vacích parametrů před svařováním a snímání v průběhu svařování.
• Důležité charakteristiky; 2/4 takt, vyplnění kráteru a Soft / Hot start.
• Synergický svařovací mód (LF38).
• 10 pamětí pro uložení parametrů svařování (LF38).
• Vybaveno s přípojkami pro vodu.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička).

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0-1,2 mm.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
CV420, CV505, STT@II, DC 400, DC 655,
RANGER 305D, V350 PRO

Objednávání
K14006          LF-37
K14007          LF-38

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-37   K10406 

LF-38  K10407
4 A/W 42 VAC 1,5 - 20 0,6 - 1,6       1,0 - 1,6 356 x 188 x 534         16

Robustní pro perfektní podávání
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Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička).

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0 - 1,2 mm,

vřeteno a adaptér pro navíjení drátu na
přenosném montážním stojanu, sadu
pro připojení vody.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
STT II, CV420, CV505

Objednávání
K14030-1W          LF-33
K14035-1W          LF-34
K14036-1W          LF-3

LINC FEED-33, -34 & -35

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-33   K14030-1W 1,0 - 20

LF-34  K14035-1W 4 A/W 34-44 VAC 1,5 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636         17 

LF-35  K14036-1W 1,5 - 20

Malý & robustní, flexibilní & kompletní

LF 33, 34 a 35 jsou podavače drátu konstruovány pro práci
v extrémních podmínkách. S těmito podavači jsme se zaměřili
na odolnost, rozměry a snadné použití.
Výsledek je neuvěřitelně odolná, ochranná skříň jako standard
doplněná podvozkem pro použití v těžkých průmyslových
podmínkách. Koncept navržení LF 33, 34 a 35 je dobrý, lepší
a nejlepší, lišící se vybavením funkcemi. Nejjednodušší je LF 33
(dobrý) vybavený 2/4 taktem, zaváděním drátu, wire inch
a čističem plynu. Dva jasné digitální displeje zobrazují svařovací
napětí a proud. LF 34 (lepší) & LF 35 (nejlepší) jsou pokročilejší
modely. Oba modely mají unikátní digitální displej zobrazující
přednastavené a aktuální parametry svařování. LF 34 má
nejnovější uživatelsky příznivé ovládání. Veškeré nastavení
stroje jako 2/4 takt, zpětného zahoření, hot/soft start a vyplnění
kráteru může být zobrazeno použitím jednoho tlačítka „Slect”.
LF 35 má všechny výše uvedené funkce a navíc sadu
synergických programů a paměti.

• Tři podavače, všechny s měřiči, s nebo bez synergií a pamětí.
• Malý, odolný a jednoduše ovladatelný podavač, s jasným

digitálním voltmetrem a ampérmetrem.
• Všechny pohony jsou vybaveny excelentním hnacím

systémem se čtyřmi velkými kladkami a výkonným motorem.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konstantní rychlost podávání.
• Ergonomická konstrukce; uživatelsky příznivé ovládání

s digitálními displeji zobrazující text v jazyku, které si
vyberete (LF 34 & 35).

• LF 34 je vybaven s přednastavením parametrů, hot/soft
startem a vyplněním kráteru.

• LF 35 má schopnost synergie a paměti pro přednastavenou volbu.
• Možnost dálkově řízené volby na LF 35.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.
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Powertec 420S / LF-24 PRO
Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-24PRO

– čtyřkladkový, 1,0 - 1,2 mm kladky.
• Powertec 420S zdroj proudu na

podvozku, Coolarc 25, přívodní kabel,
sada pracovní kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

POWERTEC 420S je zdroj konstantního stejnosměrného proudu
dávající 420 A při 40% ním zatěžovateli, s třífázovým napájením.
Svařovací zdroj POWERTEC 420S a podavač drátu LF-24 PRO
je ideální kombinace pro poloautomatické svařování MIG/MAG
oceli, nerez oceli a hliníku a pro svařování trubičkovým drátem
s přiváděním ochranného plynu v těžkém průmyslu.
POWERTEC 420S je namontovaný na kolečkovém podvozku,
vybaven tažnou vzpěrou, 5-ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.
Tato sada je dostupná ve dvou verzích : chlazená vzduchem
nebo vodou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu a 100% CO2.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání

svářečem.
• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena, zpětné

zahoření drátu, bodové svařování.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Výkon                         

Příkon

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PT420S air K14022-1A
230/400/3/50/60

420A/35V/40%
63A / 32 A 30-420A

870 x 565 x 1030 155

PT420S water K14022-1W 345A/31,3V/60% 870 x 700 x 1030 180

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-24 air/water K14025-1W

LF-24 PRO air/water K14026-1W
34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Potenciál výkonu, technický triumf

LI
N

CO
LN ELECTR

IC3
Year warranty

Parts &
Labour

P
E

R
FO

RM
ANCE PLUS PROTE

C
TI

O
N

3537

S
va

řo
vá

n
í M

IG



C M Y K

C M Y K

Svařování MIG

www.lincolnelectric.eu

Powertec 500S / LF-24 PRO
Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-24PRO

– čtyřkladkový, 1,0 - 1,2 mm kladky.
• Powertec 500S zdroj proudu

na podvozku, Coolarc 25, přívodní
kabel, sada pracovní kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

POWERTEC 500S je zdroj konstantního stejnosměrného proudu
dávající 500 A při 40%ním zatěžovateli, s třífázovým napájením.
Svařovací zdroj POWERTEC 500S a podavač drátu LF-24 PRO
je ideální kombinace pro poloautomatické svařování MIG/MAG
oceli, nerez oceli a hliníku a pro svařování trubičkovým drátem
s přiváděním ochranného plynu v těžkém průmyslu.
POWERTEC 500S je namontovaný na kolečkovém podvozku,
vybaven tažnou vzpěrou, 5-ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.
Tato sada je dostupná ve dvou verzích : chlazená vzduchem
nebo vodou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu a 100% CO2.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Dva výstupy tlumivky pro podporu vynikajícího chování oblouku
• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle

požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin

• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání
svářečem.

• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení

a oky na zvedání.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena,

zpětné zahoření drátu, přiblížení drátu
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Výkon                         

Příkon

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PT500S  air K14023-1A
230/400/3/50/60

500A/39V/50%
63A /40 A 30-500A

870 x 565 x 1030 165

PT500S water K14023-1W 400A/34V/60% 870 x 700 x 1030 190

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-24 air/water K14025-1W

LF-24 PRO air/water K14026-1W
34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Potenciál výkonu, technický triumf
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LF-22, LF-24 a LF-24 PRO  jsou přenosné podavače drátu se
stabilizovanou rychlostí podávání drátu. Jejich součástí  jsou 2
nebo 4 – kladkové masivní podávání drátu, ovládání pro stu-
dený posuv, čištění plynu a zabudované příslušenství pro
zpětné zahoření drátu. Podavače mohou  být namontovány na
zdroj svařovacího proudu s otočným kolovým podvozkem.
Propojovací kabely pro kompletaci  zdroj svařovacího proudu k
podavači drátu jsou dostupné v různých délkách, které umožňují
pracovat na vzdálenost od zdroje svařovacího proudu.  

• Plynulá regulace rychlosti podávání drátu.

• Volba spínače pro standardní 2-takt nebo 4-takt blokování.

• Pročištění plynem (předfuk) s plnou ochranou při zapálení
oblouku.

• Prevence proti zpětnému zahoření drátu při přilepení
v tavné lázni.

• Eurospojka pro evropské svařovací hořáky.

• Cold inch control;. Použití při podávání drátu do hořáku.

• Stabilní podávací systém pro plynulou regulaci rychlosti
podávání drátu.

• Dodáván namontován na podvozku.

+ pro LF24 PRO

• Jasný digirální ampermetr a voltmetr.

• Synergetická regulace umožňuje snadnou
kontrolu svářečem.

• Zavádění drátu umožňuje dokonalé uvedení do chodu.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám
pro bezpečnost a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0-1,2 mm, 

vřeteno a adaptér pro navíjení drátu na 
přenosném montážním stojanu.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Powertec 300S, Powertec 360S, Powertec
420S, Powertec 500S

Objednávání
K14024-1 LF-22
K14025-1W LF-24
K14026-1W LF-24 PRO 

LINC FEED-22, -24 & -24 PRO

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-22   K14024-1 2 A 

LF-24  K14025-1W 4 A/W 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636         17 

LF-24 PRO  K14026-1W 4 A/W
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• Konstruováno pro MIG nebo 
FCAW metody

• Modely pro výrobu v hale nebo
stavby v terénu

MODEL METODA ROZSAH
RYCHLOSTI
PODÁVÁNÍ

DRÁTU 
(m/min)

ROZSAHY
PRŮMĚRŮ

DRÁTU 
(mm)

CHARAKTERISTIKY

Power Feed™ 10M

Power Feed™ 10M Dual

LF-22

LF-24

LF-24 Pro

LF-33

LF-34 

LF-35

LF-40

LN-10

DH-10

LN-15

LN-23P

LN-25

LF-37

LF-38 

0.6-1.6
0.8-2.4

0.8-1.6

0.9-2.0
0.9-3.0

0.6-1.6
0.8-2.4

0.9-2.0
0.9-3.0

0.6-1.6
0.6-2.4

0.9-2.0
0.9-3.2

0.6-1.6
0.6-2.4

0.9-2.0
0.9-3.2

1.0-1.6

2.0-30.5 (vysoké)
1.3-20.3 (nízké)

2.0-30.5 (vysoké)
1.3-20.3 (nízké)

1.3-31.7 (vysoké)
0.8-19 (nízké)

1.3-31.7 (vysoké)
0.8-19 (nízké)

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.5-20

1.5-20

1.0-20

2.0-20

1.3-17.8

0.76-4.3

1.3-17.8

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.6-1.6 1.0-1.6

0.6-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.6-1.6 0.9-2.0

0.6-1.3 0.9-1.6

1.7-2.0

34

34

32

34

34

34

34

34

34

34

34

32

32

32

34

34

A/W

A/W

A

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A

A

A

A/W

A/W
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V350-PRO / LF-37 or LF-38

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-37 K10406
42 VAC 1,5 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 16

LF-38 K10407

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Rozsah V x Š x D váha  
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel výkonu (mm) (kg)

350A/34V/60%-3ph

V350-PRO K1728-12 200/220/380/415/440V 
300A/32V/100%-3ph 5-425A

376 x 338 x 709 38320A/33V/60%-1ph Max OCV: 80V DC
275A/31V/100%-1ph

Elegantně navrženo. Tuhá konstrukce. Invertec V350-PRO
je nejsilnější přenosný invertorový zdroj ve své třídě.
Chytrá činnost umožňuje používat jakoukoliv aplikaci – svařování
obalenou elektrodou, TIG a MIG Tento CE model má plné
amphenol připojení a dálkové ovládání. Plug-and-play (připoj
a pracuj) inteligence dovoluje okamžité automatické nastavení
na Váš podavač drátu.
V sadě je zahrnut přenosný poloautomatický podavač drátu
LF-37 nebo LF-38 poskytující podporu pro MIG a Flux Cored
(trubičku). LF-37 obsahuje funkce přednastavení, 2/4 takt,
kráter, a hot/soft start, ideální pro použití na montážích.
LF-38 má navíc synergický  programy a paměť.

• Vynikající svařovací chování pro CV MIG a svařování
obalenou elektrodou.

• Plynulé řízení tlumivky
• Tuhý trvanlivý kryt s válcovými tyčemi a podpěrou

pro chráněnou přepravu.
• Jasné, velké digitální ukazatele.
• Jednoduchý řídící panel.
• Plug and Play  inteligence umožňuje okamžité automatické

nastavení k vašemu podavači
• Schopnost synergie a paměť (s LF-38)
• Digitální displej pro rychlost podávání drátu a napětí
• Nastavitelný předfuk a dofuk.
• Perfektní podávání
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám

pro bezpečnost a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička), Innershield,
svařování obalenou elektrodou, drážkování

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-37 nebo LF-38,

1,0 - 1,2 mm kladky.

• V350-PRO zdroj proudu, 3-metrový
přívodní kabel.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

.

Výkon

Příkon

Elegantně navrženo. Tuhá konstrukce
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Idealarc CV420 a CV505 jsou průmyslové svařovací zdroje pro
náročné aplikace. Oba zdroje jsou navrženy pro práci
v náročných podmínkách. Mohou být používány v loděnicích
či pro offshore vně hal.
Proto tyto zdroje vskutku vyhovují požadavkům IP23 dovolující
použití v jakýchkoliv nepříznivých podmínkách. Také všechny
citlivé díly jsou uzavřeny v části bez nečistot a oddělené od
proudu vzduchu potřebného pro chlazení stroje. S podavačem
LF-33 jsme zaměřeni na robustnost, rozměry a jednoduché
ovládání. Výsledkem je neuvěřitelně robustní ochranná skříň se
základním ovládáním vně. Doplňkové ovládání je bezpečně
uzavřeno v ochranné skříni blízko pohonu drátu. Podavač se
dodává standardně s podvozkem pro použití v těžkých
průmyslových podmínkách.

• Dva spolehlivé zdroje s vysokým zatěžovatelem
pro vaši aplikaci.

• Zapouzdřená řídící deska v oddělené části
bez nečistot a prachu.

• Dostupné verze vodou či vzduchem chlazené.
• Vynikající chování oblouku se směsným plynem a 100% CO2.
• Plynulé řízení rychlosti podávání drátu a napětí.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Dobře vybavené; LF 33 funkce 2/4 takt, zpětné zahoření

drátu, čistič plynu, studený posuv, zavádění drátu.
• Jasné displeje voltmetru a ampérmetru.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučené volby
• podavač drátu LF-33

– čtyřkladkový, 1,0 - 1,2 mm kladky.
• CV420 nebo CV505 zdroj proudu

na podvozku, přívodní kabel, sada pracovní
kabel se svorkou (Coolarc 25 pro verzi
vodou chlazenou).

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

CV420 air K14028-1A 
230/400/3/50/60

420A/35V/60%
32A

30-420A 870 x 565 x 1030 134 

CV420 water K14028-1W 320A/30V/100% Max. OCV: 43V 870 x 700 x 1030 155

CV505 air K14029-1A 
230/400/3/50/60

500A/40V/60%
48A

40-500A 870 x 565 x 1030 149 

CV505 water K14029-1W 385A/36,5V/100% Max. OCV: 43 V 870 x 700 x 1030 170

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-33 air/water K14030-1W 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

CV-420 & CV505 / LF-33

Výkon                        

Příkon

Velký výstup, spolehlivé stroje
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PROPOJOVACÍ KABELY

Rychlospojka (x2), hadice na plyn,
ochrana, (2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25
& 30m)
Číslo položky:
K10347-PG-xM (vzduchem chlazené)
K10347-PGW-xM (vodou chlazené)

REGULAČNÍ VENTIL
Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou
stupnici průtokoměru a 1,3m
dlouhou hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

VODNÍ CHLADIČE

COOLARC 25
Číslo polžky: K14037-1

COOLARC 40
Číslo položky: K2187-2

Chladivo ACOROX (2x5l)
Číslo položky: K10420-1

MIG HOŘÁKY

Řada LINC GUN™
Jako standard jsou tyto hořáky dodávány
s ergonomickou rukojetí, springs na obou
stranách kabelu, zasunovací piny a „rotačním
kuličkovým spojem” na konci rukojeti hořáku

VZDUCHEM CHLAZENÉ

LG 150G, 150A @ 60%
K10413-15-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 250G, 200A @ 60%
K10413-25-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 240G, 220A @ 60%
K10413-24-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 260G, 260A @ 60%
K10413-26-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 360G, 320A @ 60%
K10413-36-xM 3m, 4m nebo 5m

LG420G, 380A @ 60%
K10413-42-xM 3m, 4m nebo 5m

VODOU CHLAZENÉ

LG410W, 350A @ 100%
K10413-410-xM 3m, 4m nebo 5m

LG500W, 500A @ 100%
K10413-500-xM 3m, 4m nebo 5m

LGS2F ALU, 400A, 100%
K10413-ALU-4M 4m

PUSH-PULL HOŘÁKY

LGPP300G, vzduchem chlazené
K10413-PPA 8m, standard
K10413-PPAR 8m, s dálk. ovl.

LGPP400W, vodou chlazené
K10413-PPW 8m, standard
K10413-PPWR 8m, s dálk. ovl.
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Power Wave® 455M/STT / PF-10M DUAL

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota          Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW 455M/STT K2459-2 380/415/3/50/60 500A/40V/60% 48A 5-500A 663 x 505 x 835 121 

400A/36V/100% Max. OCV:75V

STT : 325A/33V/100X   

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

Power Feed 10M DUAL K2461-21 40 VAC 1,2 - 30,5 0,6 - 2,4       0,9 - 3,0 508 x 584 x 864 48

Pro robotizované svařování silnějších materiálů, důslednou
automatizaci a při poloautomatickém svařování a pro ostatní
aplikace, kde je nutno kontrolovat tepelný příkon, minimální
deformace a snížený rozstřik jsou podstatné záležitosti
rozhodněte se  pro Power Wave® 455M/STTs Power Feed-10M
DUAL podavačem drátu.
U tohoto modelu charakteristiky Waveform Control Technology
dávají pro oba způsoby STT® kvalitní elektrický oblouk pro
svařování  různých materiálů, včetně oceli, nerez ocelí, hliníku,
a slitin niklu a  regulování elektrického oblouku uživatelem pro
každý typ a průměr drátu k dosažení  kvalitních svarů. 
PF10M Dual je jedinečný dvouhlavý podavač drátu, který
umožňuje použít dva rozdílné typy drátů individuálně pro různé
aplikace svařování (např. STT® a Pulse).

• Lincoln technologie řízení vlny „Waveform Control
Technology®” Vám umožňuje výběr správného průběhu vlny
pro každou aplikaci umožňující využít patentované metody
jako Pulse-On-Pulse® a Power Mode®.

• Výběr z více jak 60-ti standardních svařovacích programů
tvarů vln nabízí širokou škálu typů a průměrů drátů,
ochranných plynů pro to, aby jste získali optimální tvar svaru,
průvar, vzhled a rychlost pro každou aplikaci.

• Volitelné komunikační moduly poskytují zasíťování
a monitorování procesu skrz DeviceNet nebo Ethernet

• Metoda STT
• Duální hlava pro větší všestrannost.
• Rozdělený systém vedení drátu.
• Výkonný motor pro podávání drátu – pro vysoké průměry

drátu a vysokou rychlost.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
Pulsní MIG, Pulse-On-Pulse,
MIG, MIG-STT, Flux-Cored
(trubička), svařování obalenou elektrodou,
TIG, drážkování

Doporučený soubor obsahuje
• PF-10M DUAL čtyřkladkový vodou

chlazený podavač, 1,0-1,2 mm podávací
kladky. 

• PW455M/STT zdroj svařovacího proudu
na podvozku, vodní chladič, přívodní
kabel, pracovní (svařovací svorku) a
pracovní (svařovací) kabely. 

• 5m-prodlužovací kabel, 2 MIG svařovací
pistole (vzduch a voda) a 2 redukční
ventily.

Vynikající chování oblouku, revoluční komunikace
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Svařování MIG 
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DC-400
DC-400 CE je jedním z nejznámnějších víceúčelových
svařovacích strojů. Obstál v testu času, dokonce i v těch
nejdrsnějších podmínkách.

DC-400 CE poskytuje nezvykle dobré charakteristiky oblouku
pro metodu konstantního proudu i konstantního napětí.

Toto poskytuje velkou svařovací všestrannost ve svařování
obalenými elektrodami, MIG a Innershield s jedním zdrojem.

• Standardě s ampérmetrem a voltmetrem.

• Pevně uspořádané obvody pro dlouhou životnost
a opakované svařovací aplikace.

• Řízení nastavení oblouku mění pinch efekt oblouku pro řízení 
rozstřiku, tekutosti, a tvaru housenky
v módu MIG/Flux - Cored (trubička).

• Přepínač módu pro výběr požadované charakteristiky výstupu.

• Vyjjímečné svařovací výkony s jedním rozsahem
potenciometrem plně řízený výstup.

• Skříň s nízkým profilem dovolujuje stohování strojů do třech
na sebe pro úsporu podlahové plochy.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost..

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), Innershield, svařová
í pod tavidlem, drážkování

Doporučené podavače drátu
LF-33, LF-37, LF-38, LN-25, LN-23P
NA-3, NA-5, NA-5R

Objednávání
K1309-17 DC-400

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

500A/40V/50%
DC-400 K1309-17 230/400/3/50-60 450A/38V/60% 77/45A

60-500A
782 x 566 x 840 215 

400A/36V/100%
12-42V
12-42V

Výkon                         

Příkon

Stejnosměrný vícemetodový zdroj svařovacího proudu
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Power Wave® 455M / LF-40

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota          Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW 455M on K24582 380/415/3/50/60 500A/40V/60% 44A 5-500A 663 x 505 x 835 114 

undercarriage 400A/36V/100% Max. OCV:75V

Pro svařování silnějších materiálů svařovacími roboty,
důslednou automatizaci a při poloautomatických aplikacích
vyberte Power Wave� 455M s podavačem drátu LF-40. PW
455M charakterizuje Waveform Control Technology umožňující
kvalitní elektrický oblouk pro svařování  různých materiálů,
včetně oceli, nerez ocelí, hliníku, a slitin niklu a  regulování
elektrického oblouku uživatelem pro každý typ a průměr drátu k
dosažení  kvalitních svarů. 

• Lincoln technologie řízení vlny „Waveform Control
Technology®” Vám umožňuje výběr správného průběhu vlny
pro každou aplikaci umožňující využít patentované metody
jako Pulse-On-Pulse® a Power Mode®.

• Výběr z více jak 60-ti standardních svařovacích programů
tvarů vln nabízí širokou škálu typů a průměrů drátů, ochran-
ných plynů pro to, aby jste získali optimální tvar svaru, průvar,
vzhled a rychlost pro každou aplikaci.

• Volitelné komunikační moduly poskytují zasíťování
a monitorování procesu skrz DeviceNet nebo Ethernet

• Charakteristiky Hot/Soft start, Synergic regulace, vyplnění
kráteru a 8 místních pamětí.

• Vynikající podávání drátu; čtyřkladkové podávání.

• Jedinečný „fliptop” chrání podávací mechanizmus drátu, výběr
programu a ovládání.

• Snímání proudění vody (sada vodou chlazená).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Pulse-On-Pulse, MIG, Flux-Cored
(trubička), svařování obalenou elektrodou,
Lift TIG DC

Doporučený soubor obsahuje
• LF-40 čtyřkladkový podavač drátu chlazený

vodou, podávací kladky 1,0-1,2mm.

• PW455M zdroj svařovacího proudu na
podvozku, vodní chladič, přívodní kabel,
pracovní (svařovací) svorku a montážní
(svařovací) kabely. 

• 5m-prodlužovací kabel, MIG svařovací
pistoli a redukční ventil.

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-40 (water push-pull) K10340-40-5-W 40 VDC 2 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 20,5 

Vynikající chování oblouku, revoluční komunikace
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PROPOJOVACÍ KABELY

Rychlospojka (x2), hadice na plyn, ochrana,
(2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 & 30m)
Číslo položky:
K10347-PG-xM (vzduchem chlazené)
K10347-PGW-xM (vodou chlazené)

REGULAČNÍ VENTIL

Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou stupnici
průtokoměru a 1,3m dlouhou
hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

VODNÍ CHLADIČE

COOLARC 25
Číslo polžky: K14037-1

COOLARC 40 pro použití s V350PRO
& DC400
Číslo položky: K2187-2

Chladivo ACOROX (2x5l)
Číslo položky: K10420-1

MIG HOŘÁKY

Řada LINC GUN™
Jako standard jsou tyto hořáky dodávány
s ergonomickou rukojetí, springs na obou
stranách kabelu, zasunovací piny a „rotačním
kuličkovým spojem” na konci rukojeti hořáku

VZDUCHEM CHLAZENÉ

LG 140D, 140A @ 60% (Handy MIG/Handy Core)
K10413-14D 2.5m

LG 150GD, 150A @ 60%, přímý konektor
K10413-15GD 3m

LG 150G, 150A @ 60%
K10413-15-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 250G, 200A @ 60%
K10413-25-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 240G, 220A @ 60%
K10413-24-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 260G, 260A @ 60%
K10413-26-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 360G, 320A @ 60%
K10413-36-xM 3m, 4m nebo 5m

LG420G, 380A @ 60%
K10413-42-xM 3m, 4m nebo 5m

VODOU CHLAZENÉ

LG410W, 350A @ 100%
K10413-410-xM 3m, 4m nebo 5m

LG500W, 500A @ 100%
K10413-500-xM 3m, 4m nebo 5m
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Power Wave® 405M / LF-40

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota          Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW405M air K10372-2-A
230/380/415/440/1/3ph

400A/36V/ 35%
25A

5-425A
700 x 700 x 1000

53 

PW405M water K10372-2-W 350A/34V/60% 10-45V 71

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-40 (water push-pull) K10340-40-5-W 40 VDC 2 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 20,5 

Power Wave� 405M spolu s poloautomatickým  podavačem
drátu LF40 byl vyvinut podle zkušeností svářečů. Veškeré
ovládání svařování je umístěno na podavači drátu a umožňuje
snadné nastavení parametrů svařování. Samotný zdroj svařo-
vacího proudu může být vzdálen od místa svařování a  mít
pouze základní ovládání.

Je konstruován jako masivní, pro průmyslové použití. PW 405M
má výkon 400A, podporující takřka všechny aplikace ručního
svařování pulsem a CV s plným drátem. Podavač může být
použit jako statický nebo přenosný. Je dodáván s vodním
chladičem Coolarc10 a podvozkem.

• Vynikající charakteristiky svařovacího oblouku při Pulse
a Double Pulse, CV, svařování obalenou elektrodou
nebo DC TIG

• Double Pulse umožňuje svařování tenkých hliníkových plechů
a má vysokou stabilitu oblouku při malém svařovacím proudu.

• Charakteristiky Hot/Soft start, Synergic regulace, vyplnění
kráteru a 8 místních pamětí.

• Vynikající podávání drátu; čtyřkladkové podávání.

• Jedinečný „fliptop” chrání podávací mechanizmus drátu, výběr
programu a ovládání.

• Vynikající zapalování oblouku.

• Snímání proudění vody (sada vodou chlazená).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Pulse MIG, Pulse on Pulse, MIG,
Flux-Cored (trubička), svařování obalenou
elektrodou, Lift TIG DC

Doporučený soubor obsahuje
• Podavač drátu LF 40 čtyřkladkový vodou

chlazený, 1,0-1,2 mm podávací kladky.
• PW 405M zdroj svařovacího proudu na

podvozku, Coolarc 25, přívodní kabel,
pracovní (svařovací) svorku, a montážní
(svařovací) kabely.

• 5 m - prodlužovací kabel, MIG svařovací
pistoli, a redukční ventil.

Vynikající chování oblouku, revoluční komunikace
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• Široké možnosti tvaru svařovacího průběhu pro každou aplikaci

• Rychlá, spolehlivá digitální komunikace

• Rozšíření nebo update s nejnovějšími metodami svařování Lincoln

• Multiprocesní svařování na různých materiálech

Technologie řízenou waveform

• Vynikající provedení svařování

• Charakteristiky svařování splňují 

vaše potřeby

• Snadné svařování oceli, nerez oceli, 

hliníku a slitin materiálů

Obrazovka computeru zobrazuje
tvar a charakteristiku křivek

TYP PŘÍKONVÝKON CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI 

STT ®II 

Power Wave® 345M C
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Pulzní / STT svářečky

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

STT II K1527-1 225A/29V/60%
17A 

5-450A(peak) 589 x 336 x 620 59 

Package PSTT2-1-A
200/220/380/400/440/3/50-60

200A/28V/100% 5-125A (background) 1000 x 700 x 1000 115

Zdroj svařovacího proudu STT II kombinuje technologii
vysokofrekvenčního invertoru s pokrokovou technologii řízení
Waveform Control Technology k získání lepšího řešení
svařování než je tradiční zkratový oblouk MIG.

• Řízený průvar a vynikající řízení vneseného tepla – ideální
pro svarové spoje s otevřeným kořenem, mezer nebo na
tenkých materiálech (ocel, nerez, slitiny niklu) bez propálení.

• Snižuje rozstřik, dým a kouř – proud je řízen pro dosažení
optimálního přenosu kovu.

• Různé ochranné plyny – směsi Argonu včetně Helia nebo
100% CO2 s většími průměry drátu.

• Dobré řízení tvaru housenky a vyšší rychlost postupu
– v mnoha aplikacích může nahradit metodu TIG

• Přesná regulace horního a dolního svařovacího proudu pro
snížení deformací a propálení, zároveň pro správný průvar.

• Nastavitelný Hot Start řídí teplo na začátku svaru
• Plynulá regulace rychlosti podávání drátu a napětí.
• Režimový spínač pro 2/4 - takt.
• Velmi dobré charakteristiky; LF 33 charakteristiky 2/4 takt,

zpětné zahoření drátu, čistič plynu, cold inch, zavádění drátu.
• Výrazný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metoda svařování
MIG-STT®

Doporučený soubor obsahuje
• LF-33 čtyřkladkový podavač drátu

chlazený vzduchem, 1,0 – 1,2 mm
podávací kladky.

• STT II zdroj svařovacího proudu
na podvozku, přívodní kabel, pracovní
(svařovací) svorka a montážní
(svařovací) kabely.

• 5 m – prodlužovací kabel, MIG pistole
a redukční ventil plynu.

Doporučené podavače drátu
LF-37

Invertec® STT® II / LF-33

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-33 air/water K14030-1W 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Vyjímečná metoda Surface Tension Transfer®
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Power Wave® 345M C

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW 345MC air K10355-2A
230/400/3/50-60

350A/45V/35%
32A

5-350A 
870 x 680 x 1060

135
PW 345MC water K10358-2W 300A/32V/60% (1.2-20 m/min) 162

230A/29V/100% Max. OCV: 47V

Power Wave 345M C je průmyslové kompaktní pulsní svařovací
zařízení s kompletním nastavením charakteristik. Už jako
standardní zařízení je vybaveno sadou synergických svařovacích
programů pro aplikace na svařování ocelí, nerez ocelí, hliníku,
vysokoniklových slitin, CuSi, stejně jako je zahrnuto konvenční
CV MIG, svařování obalenou elektrodou a Lift TIG.

Power Wave 345M C je uživatelsky příjemný stroj s jasným
a jednoduše srozumitelným uživatelským rozhraním a širokou
sadou funkcí. Skříň stroje obsahuje oddělení na ukládání dílů.

Uvnitř stroje je integrován stejně silný 4-kladkový podávací
mechanizmus, jaký je použit ve všech podavačích řady LF,
zajišťující perfektní podávání od cívky až po špičku hořáku.

• Vynikající svařovací charakteristiky pro Pulse, Pulse na Pulse,
CV, svařování obalenou elektrodou a TIG DC.

• Jako standard jsou podporovány různé materiály: ocel, nerez
ocel, hliník, ale také vysokoniklové slitiny a CuSi.

• RapidArcTM pro vyšší rychlost svařování a menší vnesené
teplo s ocelí a nerez ocelí

• PowerMode pro špičkové svařování ve zkratu s ocelí a nerez
ocelí, obzvláště u tenkých plechů.

• SF2 pro vynikající svařování hliníku.

• Čistící Puls poskytující čistou špičku drátu bez kuličky,
připravený k novému zapálení oblouku

• Puls na Puls pro pěkný vzhled housenky a svařování tenkých
plechů

• Hot/Soft start funkce pro podporu Hot startu při svařování
hliníku.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metoda svařování
Pulse MIG, Pulse on Pulse, MIG,
Flux-Cored (trubička), ruční svařování
obalenou elektrodou, Lift TIG DC.

Doporučený soubor obsahuje
• Vzduchem chlazený model:

5 m přívodního kabelu, 5 m pracovního
(svařovacího) kabelu, podvozek, sadu
podávacích kladek (4 kladky) 1,2 mm
pro plný drát.

• Vodou chlazený model:
5 m přívodního kabelu, 5 m pracovního
(svařovacího) kabelu, podvozek, sadu
podávacích kladek (4 kladky) 1,2 mm
pro plný drát, Coolarc 25, soupravu
Push-pull (tlačeno-tažená).

Objednávání
K10355-2A Power Wave 345M C vzduch
K10358-2W Power Wave 345M C voda

Perfektní puls, více kombinací
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Pulzní / STT svářečky

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

STT II K1527-1 225A/29V/60%
17A 

5-450A(peak) 589 x 336 x 620 59 

Package PSTT2-1-A
200/220/380/400/440/3/50-60

200A/28V/100% 5-125A (background) 1000 x 700 x 1000 115

Zdroj svařovacího proudu STT II kombinuje technologii
vysokofrekvenčního invertoru s pokrokovou technologii řízení
Waveform Control Technology k získání lepšího řešení
svařování než je tradiční zkratový oblouk MIG.

• Řízený průvar a vynikající řízení vneseného tepla – ideální
pro svarové spoje s otevřeným kořenem, mezer nebo na
tenkých materiálech (ocel, nerez, slitiny niklu) bez propálení.

• Snižuje rozstřik, dým a kouř – proud je řízen pro dosažení
optimálního přenosu kovu.

• Různé ochranné plyny – směsi Argonu včetně Helia nebo
100% CO2 s většími průměry drátu.

• Dobré řízení tvaru housenky a vyšší rychlost postupu
– v mnoha aplikacích může nahradit metodu TIG

• Přesná regulace horního a dolního svařovacího proudu pro
snížení deformací a propálení, zároveň pro správný průvar.

• Nastavitelný Hot Start řídí teplo na začátku svaru
• Plynulá regulace rychlosti podávání drátu a napětí.
• Režimový spínač pro 2/4 - takt.
• Velmi dobré charakteristiky; LF 33 charakteristiky 2/4 takt,

zpětné zahoření drátu, čistič plynu, cold inch, zavádění drátu.
• Výrazný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metoda svařování
MIG-STT®

Doporučený soubor obsahuje
• LF-33 čtyřkladkový podavač drátu

chlazený vzduchem, 1,0 – 1,2 mm
podávací kladky.

• STT II zdroj svařovacího proudu
na podvozku, přívodní kabel, pracovní
(svařovací) svorka a montážní
(svařovací) kabely.

• 5 m – prodlužovací kabel, MIG pistole
a redukční ventil plynu.

Doporučené podavače drátu
LF-37

Invertec® STT® II / LF-33

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-33 air/water K14030-1W 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Vyjímečná metoda Surface Tension Transfer®
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Pulzní / STT svářečky
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Power Wave® 345M C

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW 345MC air K10355-2A
230/400/3/50-60

350A/45V/35%
32A

5-350A 
870 x 680 x 1060

135
PW 345MC water K10358-2W 300A/32V/60% (1.2-20 m/min) 162

230A/29V/100% Max. OCV: 47V

Power Wave 345M C je průmyslové kompaktní pulsní svařovací
zařízení s kompletním nastavením charakteristik. Už jako
standardní zařízení je vybaveno sadou synergických svařovacích
programů pro aplikace na svařování ocelí, nerez ocelí, hliníku,
vysokoniklových slitin, CuSi, stejně jako je zahrnuto konvenční
CV MIG, svařování obalenou elektrodou a Lift TIG.

Power Wave 345M C je uživatelsky příjemný stroj s jasným
a jednoduše srozumitelným uživatelským rozhraním a širokou
sadou funkcí. Skříň stroje obsahuje oddělení na ukládání dílů.

Uvnitř stroje je integrován stejně silný 4-kladkový podávací
mechanizmus, jaký je použit ve všech podavačích řady LF,
zajišťující perfektní podávání od cívky až po špičku hořáku.

• Vynikající svařovací charakteristiky pro Pulse, Pulse na Pulse,
CV, svařování obalenou elektrodou a TIG DC.

• Jako standard jsou podporovány různé materiály: ocel, nerez
ocel, hliník, ale také vysokoniklové slitiny a CuSi.

• RapidArcTM pro vyšší rychlost svařování a menší vnesené
teplo s ocelí a nerez ocelí

• PowerMode pro špičkové svařování ve zkratu s ocelí a nerez
ocelí, obzvláště u tenkých plechů.

• SF2 pro vynikající svařování hliníku.

• Čistící Puls poskytující čistou špičku drátu bez kuličky,
připravený k novému zapálení oblouku

• Puls na Puls pro pěkný vzhled housenky a svařování tenkých
plechů

• Hot/Soft start funkce pro podporu Hot startu při svařování
hliníku.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metoda svařování
Pulse MIG, Pulse on Pulse, MIG,
Flux-Cored (trubička), ruční svařování
obalenou elektrodou, Lift TIG DC.

Doporučený soubor obsahuje
• Vzduchem chlazený model:

5 m přívodního kabelu, 5 m pracovního
(svařovacího) kabelu, podvozek, sadu
podávacích kladek (4 kladky) 1,2 mm
pro plný drát.

• Vodou chlazený model:
5 m přívodního kabelu, 5 m pracovního
(svařovacího) kabelu, podvozek, sadu
podávacích kladek (4 kladky) 1,2 mm
pro plný drát, Coolarc 25, soupravu
Push-pull (tlačeno-tažená).

Objednávání
K10355-2A Power Wave 345M C vzduch
K10358-2W Power Wave 345M C voda

Perfektní puls, více kombinací
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Power Wave® 405M / LF-40

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota          Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW405M air K10372-2-A
230/380/415/440/1/3ph

400A/36V/ 35%
25A

5-425A
700 x 700 x 1000

53 

PW405M water K10372-2-W 350A/34V/60% 10-45V 71

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-40 (water push-pull) K10340-40-5-W 40 VDC 2 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 20,5 

Power Wave� 405M spolu s poloautomatickým  podavačem
drátu LF40 byl vyvinut podle zkušeností svářečů. Veškeré
ovládání svařování je umístěno na podavači drátu a umožňuje
snadné nastavení parametrů svařování. Samotný zdroj svařo-
vacího proudu může být vzdálen od místa svařování a  mít
pouze základní ovládání.

Je konstruován jako masivní, pro průmyslové použití. PW 405M
má výkon 400A, podporující takřka všechny aplikace ručního
svařování pulsem a CV s plným drátem. Podavač může být
použit jako statický nebo přenosný. Je dodáván s vodním
chladičem Coolarc10 a podvozkem.

• Vynikající charakteristiky svařovacího oblouku při Pulse
a Double Pulse, CV, svařování obalenou elektrodou
nebo DC TIG

• Double Pulse umožňuje svařování tenkých hliníkových plechů
a má vysokou stabilitu oblouku při malém svařovacím proudu.

• Charakteristiky Hot/Soft start, Synergic regulace, vyplnění
kráteru a 8 místních pamětí.

• Vynikající podávání drátu; čtyřkladkové podávání.

• Jedinečný „fliptop” chrání podávací mechanizmus drátu, výběr
programu a ovládání.

• Vynikající zapalování oblouku.

• Snímání proudění vody (sada vodou chlazená).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Pulse MIG, Pulse on Pulse, MIG,
Flux-Cored (trubička), svařování obalenou
elektrodou, Lift TIG DC

Doporučený soubor obsahuje
• Podavač drátu LF 40 čtyřkladkový vodou

chlazený, 1,0-1,2 mm podávací kladky.
• PW 405M zdroj svařovacího proudu na

podvozku, Coolarc 25, přívodní kabel,
pracovní (svařovací) svorku, a montážní
(svařovací) kabely.

• 5 m - prodlužovací kabel, MIG svařovací
pistoli, a redukční ventil.

Vynikající chování oblouku, revoluční komunikace
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• Široké možnosti tvaru svařovacího průběhu pro každou aplikaci

• Rychlá, spolehlivá digitální komunikace

• Rozšíření nebo update s nejnovějšími metodami svařování Lincoln

• Multiprocesní svařování na různých materiálech

Technologie řízenou waveform

• Vynikající provedení svařování

• Charakteristiky svařování splňují 

vaše potřeby

• Snadné svařování oceli, nerez oceli, 

hliníku a slitin materiálů

Obrazovka computeru zobrazuje
tvar a charakteristiku křivek

TYP PŘÍKONVÝKON CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI 

STT ®II 

Power Wave® 345M C

Power Wave® 405M

Power Wave® 455M

Power Wave® 455M/STT®

DCCC/CV
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Power Wave® 455M / LF-40

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota          Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW 455M on K24582 380/415/3/50/60 500A/40V/60% 44A 5-500A 663 x 505 x 835 114 

undercarriage 400A/36V/100% Max. OCV:75V

Pro svařování silnějších materiálů svařovacími roboty,
důslednou automatizaci a při poloautomatických aplikacích
vyberte Power Wave� 455M s podavačem drátu LF-40. PW
455M charakterizuje Waveform Control Technology umožňující
kvalitní elektrický oblouk pro svařování  různých materiálů,
včetně oceli, nerez ocelí, hliníku, a slitin niklu a  regulování
elektrického oblouku uživatelem pro každý typ a průměr drátu k
dosažení  kvalitních svarů. 

• Lincoln technologie řízení vlny „Waveform Control
Technology®” Vám umožňuje výběr správného průběhu vlny
pro každou aplikaci umožňující využít patentované metody
jako Pulse-On-Pulse® a Power Mode®.

• Výběr z více jak 60-ti standardních svařovacích programů
tvarů vln nabízí širokou škálu typů a průměrů drátů, ochran-
ných plynů pro to, aby jste získali optimální tvar svaru, průvar,
vzhled a rychlost pro každou aplikaci.

• Volitelné komunikační moduly poskytují zasíťování
a monitorování procesu skrz DeviceNet nebo Ethernet

• Charakteristiky Hot/Soft start, Synergic regulace, vyplnění
kráteru a 8 místních pamětí.

• Vynikající podávání drátu; čtyřkladkové podávání.

• Jedinečný „fliptop” chrání podávací mechanizmus drátu, výběr
programu a ovládání.

• Snímání proudění vody (sada vodou chlazená).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Pulse-On-Pulse, MIG, Flux-Cored
(trubička), svařování obalenou elektrodou,
Lift TIG DC

Doporučený soubor obsahuje
• LF-40 čtyřkladkový podavač drátu chlazený

vodou, podávací kladky 1,0-1,2mm.

• PW455M zdroj svařovacího proudu na
podvozku, vodní chladič, přívodní kabel,
pracovní (svařovací) svorku a montážní
(svařovací) kabely. 

• 5m-prodlužovací kabel, MIG svařovací
pistoli a redukční ventil.

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-40 (water push-pull) K10340-40-5-W 40 VDC 2 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 20,5 

Vynikající chování oblouku, revoluční komunikace
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PROPOJOVACÍ KABELY

Rychlospojka (x2), hadice na plyn, ochrana,
(2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 & 30m)
Číslo položky:
K10347-PG-xM (vzduchem chlazené)
K10347-PGW-xM (vodou chlazené)

REGULAČNÍ VENTIL

Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou stupnici
průtokoměru a 1,3m dlouhou
hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

VODNÍ CHLADIČE

COOLARC 25
Číslo polžky: K14037-1

COOLARC 40 pro použití s V350PRO
& DC400
Číslo položky: K2187-2

Chladivo ACOROX (2x5l)
Číslo položky: K10420-1

MIG HOŘÁKY

Řada LINC GUN™
Jako standard jsou tyto hořáky dodávány
s ergonomickou rukojetí, springs na obou
stranách kabelu, zasunovací piny a „rotačním
kuličkovým spojem” na konci rukojeti hořáku

VZDUCHEM CHLAZENÉ

LG 140D, 140A @ 60% (Handy MIG/Handy Core)
K10413-14D 2.5m

LG 150GD, 150A @ 60%, přímý konektor
K10413-15GD 3m

LG 150G, 150A @ 60%
K10413-15-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 250G, 200A @ 60%
K10413-25-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 240G, 220A @ 60%
K10413-24-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 260G, 260A @ 60%
K10413-26-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 360G, 320A @ 60%
K10413-36-xM 3m, 4m nebo 5m

LG420G, 380A @ 60%
K10413-42-xM 3m, 4m nebo 5m

VODOU CHLAZENÉ

LG410W, 350A @ 100%
K10413-410-xM 3m, 4m nebo 5m

LG500W, 500A @ 100%
K10413-500-xM 3m, 4m nebo 5m
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Power Wave® 455M/STT / PF-10M DUAL

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota          Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PW 455M/STT K2459-2 380/415/3/50/60 500A/40V/60% 48A 5-500A 663 x 505 x 835 121 

400A/36V/100% Max. OCV:75V

STT : 325A/33V/100X   

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

Power Feed 10M DUAL K2461-21 40 VAC 1,2 - 30,5 0,6 - 2,4       0,9 - 3,0 508 x 584 x 864 48

Pro robotizované svařování silnějších materiálů, důslednou
automatizaci a při poloautomatickém svařování a pro ostatní
aplikace, kde je nutno kontrolovat tepelný příkon, minimální
deformace a snížený rozstřik jsou podstatné záležitosti
rozhodněte se  pro Power Wave® 455M/STTs Power Feed-10M
DUAL podavačem drátu.
U tohoto modelu charakteristiky Waveform Control Technology
dávají pro oba způsoby STT® kvalitní elektrický oblouk pro
svařování  různých materiálů, včetně oceli, nerez ocelí, hliníku,
a slitin niklu a  regulování elektrického oblouku uživatelem pro
každý typ a průměr drátu k dosažení  kvalitních svarů. 
PF10M Dual je jedinečný dvouhlavý podavač drátu, který
umožňuje použít dva rozdílné typy drátů individuálně pro různé
aplikace svařování (např. STT® a Pulse).

• Lincoln technologie řízení vlny „Waveform Control
Technology®” Vám umožňuje výběr správného průběhu vlny
pro každou aplikaci umožňující využít patentované metody
jako Pulse-On-Pulse® a Power Mode®.

• Výběr z více jak 60-ti standardních svařovacích programů
tvarů vln nabízí širokou škálu typů a průměrů drátů,
ochranných plynů pro to, aby jste získali optimální tvar svaru,
průvar, vzhled a rychlost pro každou aplikaci.

• Volitelné komunikační moduly poskytují zasíťování
a monitorování procesu skrz DeviceNet nebo Ethernet

• Metoda STT
• Duální hlava pro větší všestrannost.
• Rozdělený systém vedení drátu.
• Výkonný motor pro podávání drátu – pro vysoké průměry

drátu a vysokou rychlost.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
Pulsní MIG, Pulse-On-Pulse,
MIG, MIG-STT, Flux-Cored
(trubička), svařování obalenou elektrodou,
TIG, drážkování

Doporučený soubor obsahuje
• PF-10M DUAL čtyřkladkový vodou

chlazený podavač, 1,0-1,2 mm podávací
kladky. 

• PW455M/STT zdroj svařovacího proudu
na podvozku, vodní chladič, přívodní
kabel, pracovní (svařovací svorku) a
pracovní (svařovací) kabely. 

• 5m-prodlužovací kabel, 2 MIG svařovací
pistole (vzduch a voda) a 2 redukční
ventily.

Vynikající chování oblouku, revoluční komunikace
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Svařování MIG 
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DC-400
DC-400 CE je jedním z nejznámnějších víceúčelových
svařovacích strojů. Obstál v testu času, dokonce i v těch
nejdrsnějších podmínkách.

DC-400 CE poskytuje nezvykle dobré charakteristiky oblouku
pro metodu konstantního proudu i konstantního napětí.

Toto poskytuje velkou svařovací všestrannost ve svařování
obalenými elektrodami, MIG a Innershield s jedním zdrojem.

• Standardě s ampérmetrem a voltmetrem.

• Pevně uspořádané obvody pro dlouhou životnost
a opakované svařovací aplikace.

• Řízení nastavení oblouku mění pinch efekt oblouku pro řízení 
rozstřiku, tekutosti, a tvaru housenky
v módu MIG/Flux - Cored (trubička).

• Přepínač módu pro výběr požadované charakteristiky výstupu.

• Vyjjímečné svařovací výkony s jedním rozsahem
potenciometrem plně řízený výstup.

• Skříň s nízkým profilem dovolujuje stohování strojů do třech
na sebe pro úsporu podlahové plochy.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost..

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), Innershield, svařová
í pod tavidlem, drážkování

Doporučené podavače drátu
LF-33, LF-37, LF-38, LN-25, LN-23P
NA-3, NA-5, NA-5R

Objednávání
K1309-17 DC-400

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

500A/40V/50%
DC-400 K1309-17 230/400/3/50-60 450A/38V/60% 77/45A

60-500A
782 x 566 x 840 215 

400A/36V/100%
12-42V
12-42V

Výkon                         

Příkon

Stejnosměrný vícemetodový zdroj svařovacího proudu
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Idealarc CV420 a CV505 jsou průmyslové svařovací zdroje pro
náročné aplikace. Oba zdroje jsou navrženy pro práci
v náročných podmínkách. Mohou být používány v loděnicích
či pro offshore vně hal.
Proto tyto zdroje vskutku vyhovují požadavkům IP23 dovolující
použití v jakýchkoliv nepříznivých podmínkách. Také všechny
citlivé díly jsou uzavřeny v části bez nečistot a oddělené od
proudu vzduchu potřebného pro chlazení stroje. S podavačem
LF-33 jsme zaměřeni na robustnost, rozměry a jednoduché
ovládání. Výsledkem je neuvěřitelně robustní ochranná skříň se
základním ovládáním vně. Doplňkové ovládání je bezpečně
uzavřeno v ochranné skříni blízko pohonu drátu. Podavač se
dodává standardně s podvozkem pro použití v těžkých
průmyslových podmínkách.

• Dva spolehlivé zdroje s vysokým zatěžovatelem
pro vaši aplikaci.

• Zapouzdřená řídící deska v oddělené části
bez nečistot a prachu.

• Dostupné verze vodou či vzduchem chlazené.
• Vynikající chování oblouku se směsným plynem a 100% CO2.
• Plynulé řízení rychlosti podávání drátu a napětí.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Dobře vybavené; LF 33 funkce 2/4 takt, zpětné zahoření

drátu, čistič plynu, studený posuv, zavádění drátu.
• Jasné displeje voltmetru a ampérmetru.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučené volby
• podavač drátu LF-33

– čtyřkladkový, 1,0 - 1,2 mm kladky.
• CV420 nebo CV505 zdroj proudu

na podvozku, přívodní kabel, sada pracovní
kabel se svorkou (Coolarc 25 pro verzi
vodou chlazenou).

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

CV420 air K14028-1A 
230/400/3/50/60

420A/35V/60%
32A

30-420A 870 x 565 x 1030 134 

CV420 water K14028-1W 320A/30V/100% Max. OCV: 43V 870 x 700 x 1030 155

CV505 air K14029-1A 
230/400/3/50/60

500A/40V/60%
48A

40-500A 870 x 565 x 1030 149 

CV505 water K14029-1W 385A/36,5V/100% Max. OCV: 43 V 870 x 700 x 1030 170

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-33 air/water K14030-1W 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

CV-420 & CV505 / LF-33

Výkon                        

Příkon

Velký výstup, spolehlivé stroje
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PROPOJOVACÍ KABELY

Rychlospojka (x2), hadice na plyn,
ochrana, (2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25
& 30m)
Číslo položky:
K10347-PG-xM (vzduchem chlazené)
K10347-PGW-xM (vodou chlazené)

REGULAČNÍ VENTIL
Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou
stupnici průtokoměru a 1,3m
dlouhou hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

VODNÍ CHLADIČE

COOLARC 25
Číslo polžky: K14037-1

COOLARC 40
Číslo položky: K2187-2

Chladivo ACOROX (2x5l)
Číslo položky: K10420-1

MIG HOŘÁKY

Řada LINC GUN™
Jako standard jsou tyto hořáky dodávány
s ergonomickou rukojetí, springs na obou
stranách kabelu, zasunovací piny a „rotačním
kuličkovým spojem” na konci rukojeti hořáku

VZDUCHEM CHLAZENÉ

LG 150G, 150A @ 60%
K10413-15-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 250G, 200A @ 60%
K10413-25-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 240G, 220A @ 60%
K10413-24-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 260G, 260A @ 60%
K10413-26-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 360G, 320A @ 60%
K10413-36-xM 3m, 4m nebo 5m

LG420G, 380A @ 60%
K10413-42-xM 3m, 4m nebo 5m

VODOU CHLAZENÉ

LG410W, 350A @ 100%
K10413-410-xM 3m, 4m nebo 5m

LG500W, 500A @ 100%
K10413-500-xM 3m, 4m nebo 5m

LGS2F ALU, 400A, 100%
K10413-ALU-4M 4m

PUSH-PULL HOŘÁKY

LGPP300G, vzduchem chlazené
K10413-PPA 8m, standard
K10413-PPAR 8m, s dálk. ovl.

LGPP400W, vodou chlazené
K10413-PPW 8m, standard
K10413-PPWR 8m, s dálk. ovl.
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• Konstruováno pro MIG nebo 
FCAW metody

• Modely pro výrobu v hale nebo
stavby v terénu

MODEL METODA ROZSAH
RYCHLOSTI
PODÁVÁNÍ

DRÁTU 
(m/min)

ROZSAHY
PRŮMĚRŮ

DRÁTU 
(mm)

CHARAKTERISTIKY

Power Feed™ 10M

Power Feed™ 10M Dual

LF-22

LF-24

LF-24 Pro

LF-33

LF-34 

LF-35

LF-40

LN-10

DH-10

LN-15

LN-23P

LN-25

LF-37

LF-38 

0.6-1.6
0.8-2.4

0.8-1.6

0.9-2.0
0.9-3.0

0.6-1.6
0.8-2.4

0.9-2.0
0.9-3.0

0.6-1.6
0.6-2.4

0.9-2.0
0.9-3.2

0.6-1.6
0.6-2.4

0.9-2.0
0.9-3.2

1.0-1.6

2.0-30.5 (vysoké)
1.3-20.3 (nízké)

2.0-30.5 (vysoké)
1.3-20.3 (nízké)

1.3-31.7 (vysoké)
0.8-19 (nízké)

1.3-31.7 (vysoké)
0.8-19 (nízké)

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.5-20

1.5-20

1.0-20

2.0-20

1.3-17.8

0.76-4.3

1.3-17.8

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.6-1.6 1.0-1.6

0.6-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.8-1.6 1.0-1.6

0.6-1.6 0.9-2.0

0.6-1.3 0.9-1.6

1.7-2.0

34

34

32

34

34

34

34

34

34

34

34

32

32

32

34

34

A/W

A/W

A

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A/W

A

A

A

A/W

A/W

Poloautomatické podavače drátu Svařování MIG 
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V350-PRO / LF-37 or LF-38

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-37 K10406
42 VAC 1,5 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 753 x 470 x 295 16

LF-38 K10407

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Rozsah V x Š x D váha  
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel výkonu (mm) (kg)

350A/34V/60%-3ph

V350-PRO K1728-12 200/220/380/415/440V 
300A/32V/100%-3ph 5-425A

376 x 338 x 709 38320A/33V/60%-1ph Max OCV: 80V DC
275A/31V/100%-1ph

Elegantně navrženo. Tuhá konstrukce. Invertec V350-PRO
je nejsilnější přenosný invertorový zdroj ve své třídě.
Chytrá činnost umožňuje používat jakoukoliv aplikaci – svařování
obalenou elektrodou, TIG a MIG Tento CE model má plné
amphenol připojení a dálkové ovládání. Plug-and-play (připoj
a pracuj) inteligence dovoluje okamžité automatické nastavení
na Váš podavač drátu.
V sadě je zahrnut přenosný poloautomatický podavač drátu
LF-37 nebo LF-38 poskytující podporu pro MIG a Flux Cored
(trubičku). LF-37 obsahuje funkce přednastavení, 2/4 takt,
kráter, a hot/soft start, ideální pro použití na montážích.
LF-38 má navíc synergický  programy a paměť.

• Vynikající svařovací chování pro CV MIG a svařování
obalenou elektrodou.

• Plynulé řízení tlumivky
• Tuhý trvanlivý kryt s válcovými tyčemi a podpěrou

pro chráněnou přepravu.
• Jasné, velké digitální ukazatele.
• Jednoduchý řídící panel.
• Plug and Play  inteligence umožňuje okamžité automatické

nastavení k vašemu podavači
• Schopnost synergie a paměť (s LF-38)
• Digitální displej pro rychlost podávání drátu a napětí
• Nastavitelný předfuk a dofuk.
• Perfektní podávání
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám

pro bezpečnost a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička), Innershield,
svařování obalenou elektrodou, drážkování

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-37 nebo LF-38,

1,0 - 1,2 mm kladky.

• V350-PRO zdroj proudu, 3-metrový
přívodní kabel.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

.

Výkon

Příkon

Elegantně navrženo. Tuhá konstrukce
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Powertec 500S / LF-24 PRO
Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-24PRO

– čtyřkladkový, 1,0 - 1,2 mm kladky.
• Powertec 500S zdroj proudu

na podvozku, Coolarc 25, přívodní
kabel, sada pracovní kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

POWERTEC 500S je zdroj konstantního stejnosměrného proudu
dávající 500 A při 40%ním zatěžovateli, s třífázovým napájením.
Svařovací zdroj POWERTEC 500S a podavač drátu LF-24 PRO
je ideální kombinace pro poloautomatické svařování MIG/MAG
oceli, nerez oceli a hliníku a pro svařování trubičkovým drátem
s přiváděním ochranného plynu v těžkém průmyslu.
POWERTEC 500S je namontovaný na kolečkovém podvozku,
vybaven tažnou vzpěrou, 5-ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.
Tato sada je dostupná ve dvou verzích : chlazená vzduchem
nebo vodou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu a 100% CO2.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Dva výstupy tlumivky pro podporu vynikajícího chování oblouku
• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle

požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin

• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání
svářečem.

• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení

a oky na zvedání.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena,

zpětné zahoření drátu, přiblížení drátu
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Výkon                         

Příkon

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PT500S  air K14023-1A
230/400/3/50/60

500A/39V/50%
63A /40 A 30-500A

870 x 565 x 1030 165

PT500S water K14023-1W 400A/34V/60% 870 x 700 x 1030 190

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-24 air/water K14025-1W

LF-24 PRO air/water K14026-1W
34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Potenciál výkonu, technický triumf
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LF-22, LF-24 a LF-24 PRO  jsou přenosné podavače drátu se
stabilizovanou rychlostí podávání drátu. Jejich součástí  jsou 2
nebo 4 – kladkové masivní podávání drátu, ovládání pro stu-
dený posuv, čištění plynu a zabudované příslušenství pro
zpětné zahoření drátu. Podavače mohou  být namontovány na
zdroj svařovacího proudu s otočným kolovým podvozkem.
Propojovací kabely pro kompletaci  zdroj svařovacího proudu k
podavači drátu jsou dostupné v různých délkách, které umožňují
pracovat na vzdálenost od zdroje svařovacího proudu.  

• Plynulá regulace rychlosti podávání drátu.

• Volba spínače pro standardní 2-takt nebo 4-takt blokování.

• Pročištění plynem (předfuk) s plnou ochranou při zapálení
oblouku.

• Prevence proti zpětnému zahoření drátu při přilepení
v tavné lázni.

• Eurospojka pro evropské svařovací hořáky.

• Cold inch control;. Použití při podávání drátu do hořáku.

• Stabilní podávací systém pro plynulou regulaci rychlosti
podávání drátu.

• Dodáván namontován na podvozku.

+ pro LF24 PRO

• Jasný digirální ampermetr a voltmetr.

• Synergetická regulace umožňuje snadnou
kontrolu svářečem.

• Zavádění drátu umožňuje dokonalé uvedení do chodu.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám
pro bezpečnost a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0-1,2 mm, 

vřeteno a adaptér pro navíjení drátu na 
přenosném montážním stojanu.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Powertec 300S, Powertec 360S, Powertec
420S, Powertec 500S

Objednávání
K14024-1 LF-22
K14025-1W LF-24
K14026-1W LF-24 PRO 

LINC FEED-22, -24 & -24 PRO

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-22   K14024-1 2 A 

LF-24  K14025-1W 4 A/W 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636         17 

LF-24 PRO  K14026-1W 4 A/W
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Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička).

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0 - 1,2 mm,

vřeteno a adaptér pro navíjení drátu na
přenosném montážním stojanu, sadu
pro připojení vody.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
STT II, CV420, CV505

Objednávání
K14030-1W          LF-33
K14035-1W          LF-34
K14036-1W          LF-3

LINC FEED-33, -34 & -35

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-33   K14030-1W 1,0 - 20

LF-34  K14035-1W 4 A/W 34-44 VAC 1,5 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636         17 

LF-35  K14036-1W 1,5 - 20

Malý & robustní, flexibilní & kompletní

LF 33, 34 a 35 jsou podavače drátu konstruovány pro práci
v extrémních podmínkách. S těmito podavači jsme se zaměřili
na odolnost, rozměry a snadné použití.
Výsledek je neuvěřitelně odolná, ochranná skříň jako standard
doplněná podvozkem pro použití v těžkých průmyslových
podmínkách. Koncept navržení LF 33, 34 a 35 je dobrý, lepší
a nejlepší, lišící se vybavením funkcemi. Nejjednodušší je LF 33
(dobrý) vybavený 2/4 taktem, zaváděním drátu, wire inch
a čističem plynu. Dva jasné digitální displeje zobrazují svařovací
napětí a proud. LF 34 (lepší) & LF 35 (nejlepší) jsou pokročilejší
modely. Oba modely mají unikátní digitální displej zobrazující
přednastavené a aktuální parametry svařování. LF 34 má
nejnovější uživatelsky příznivé ovládání. Veškeré nastavení
stroje jako 2/4 takt, zpětného zahoření, hot/soft start a vyplnění
kráteru může být zobrazeno použitím jednoho tlačítka „Slect”.
LF 35 má všechny výše uvedené funkce a navíc sadu
synergických programů a paměti.

• Tři podavače, všechny s měřiči, s nebo bez synergií a pamětí.
• Malý, odolný a jednoduše ovladatelný podavač, s jasným

digitálním voltmetrem a ampérmetrem.
• Všechny pohony jsou vybaveny excelentním hnacím

systémem se čtyřmi velkými kladkami a výkonným motorem.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konstantní rychlost podávání.
• Ergonomická konstrukce; uživatelsky příznivé ovládání

s digitálními displeji zobrazující text v jazyku, které si
vyberete (LF 34 & 35).

• LF 34 je vybaven s přednastavením parametrů, hot/soft
startem a vyplněním kráteru.

• LF 35 má schopnost synergie a paměti pro přednastavenou volbu.
• Možnost dálkově řízené volby na LF 35.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.
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Powertec 420S / LF-24 PRO
Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-24PRO

– čtyřkladkový, 1,0 - 1,2 mm kladky.
• Powertec 420S zdroj proudu na

podvozku, Coolarc 25, přívodní kabel,
sada pracovní kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

POWERTEC 420S je zdroj konstantního stejnosměrného proudu
dávající 420 A při 40% ním zatěžovateli, s třífázovým napájením.
Svařovací zdroj POWERTEC 420S a podavač drátu LF-24 PRO
je ideální kombinace pro poloautomatické svařování MIG/MAG
oceli, nerez oceli a hliníku a pro svařování trubičkovým drátem
s přiváděním ochranného plynu v těžkém průmyslu.
POWERTEC 420S je namontovaný na kolečkovém podvozku,
vybaven tažnou vzpěrou, 5-ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.
Tato sada je dostupná ve dvou verzích : chlazená vzduchem
nebo vodou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu a 100% CO2.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání

svářečem.
• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena, zpětné

zahoření drátu, bodové svařování.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Výkon                         

Příkon

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PT420S air K14022-1A
230/400/3/50/60

420A/35V/40%
63A / 32 A 30-420A

870 x 565 x 1030 155

PT420S water K14022-1W 345A/31,3V/60% 870 x 700 x 1030 180

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-24 air/water K14025-1W

LF-24 PRO air/water K14026-1W
34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Potenciál výkonu, technický triumf
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Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

PT360S air K14021-1A
230/400/3/50/60

350A/31,5V/40%
40A / 25 A 30-350A

870 x 565 x 1030 145

PT360S water K14021-1W 285A/28,2V/60% 870 x 700 x 1030 170

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-24 air/water K14025-1W

LF-24 PRO air/water K14026-1W
34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6       1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 17

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-24PRO

– čtyřkladkový, vodou chlazený,
1,0 - 1,2 mm kladky.

• Powertec 360S zdroj proudu na podvozku,
Coolarc 25, přívodní kabel, sada pracovní
kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.

POWERTEC 360S je zdroj konstantního stejnosměrného proudu
dávající 360 A při 40%ním zatěžovateli, s třífázovým napájením.
Svařovací zdroj POWERTEC 360S a podavač drátu LF-24 je
ideální kombinace pro poloautomatické svařování MIG/MAG
oceli, nerez oceli a hliníku a pro svařování trubičkovým drátem
s přiváděním ochranného plynu v průmyslu.

POWERTEC 360S je namontovaný na kolečkovém podvozku,
vybaven tažnou vzpěrou, 5-ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.

Tato sada je dostupná ve dvou verzích : chlazená vzduchem
nebo vodou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu a 100% CO2.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu zajistí

konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání 

svářečem.
• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena, zpětné

zahoření drátu, bodové svařování.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Powertec 360S / LF-24

Výkon                         

Příkon

Potenciál výkonu, technický triumf
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LINC FEED 37 & 38
LF37 je přenosný podavač drátu konstruován pro extrémní
podmínky loděnic a staveb. Podavač je schopen akceptovat
D300 (15 kg), ale též menší D200 (5 kg) cívky s plným nebo
trubičkovým drátem včetně trubičky Innershield. Pro podporu
dlouhých svazků kabelů vybavili jsme tyto podavače
průtokoměrem plynu na vnitřní straně. LF podavače jsou
konstruovány kombinovat snadno, manipulaci a regulaci
svářečem spolu s perfektním podáváním drátu. Všechny
podavače jsou vybaveny masivním čtyřkladkovým podávacím
systémem. Vedení drátu od cívky ke kontaktní špičce svařovací
pistole je plynulé a vyvarujete se jakýchkoli potíží, zaručující
bezproblémové podávání. LF 37 má komfortní ovládání.
Všechna zařízení mají nastavení jako 2/4 Stroke, zpětné
zahoření, hot/soft start, a vyplnění kráteru může být provedeno
volbou jedním tlačítkem.
Displej ukáže funkci a nastavení ve zvolené řeči podle vašeho
výběru. LF 38 má navíc sadu synergických programů a paměti.
V pamětích se dá uložit až 10 přednastavených postupů. Tyto
programy mohou být zamknuty a jednoduše vyvolány pomocí
podavače nebo dálkového ovládání. Přepínání z jednoho
programu do druhého je možné také z dálkového ovládání.

• Vynikající podávání; čtyřkladkové podávání je standardem.
• Přenosný a extremně masivní.
• Průtokoměr je zabudován uvnitř.
• Bezproblémové podávání.
• Více jazyčný.
• Velký zřetelný voltmetr a ampérmetr; umožňující přednastavení svařo-

vacích parametrů před svařováním a snímání v průběhu svařování.
• Důležité charakteristiky; 2/4 takt, vyplnění kráteru a Soft / Hot start.
• Synergický svařovací mód (LF38).
• 10 pamětí pro uložení parametrů svařování (LF38).
• Vybaveno s přípojkami pro vodu.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička).

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0-1,2 mm.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
CV420, CV505, STT@II, DC 400, DC 655,
RANGER 305D, V350 PRO

Objednávání
K14006          LF-37
K14007          LF-38

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-37   K10406 

LF-38  K10407
4 A/W 42 VAC 1,5 - 20 0,6 - 1,6       1,0 - 1,6 356 x 188 x 534         16

Robustní pro perfektní podávání
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LINC FEED-40
Řada podavačů drátu LINC FEED je konstruována ke snadné
kombinaci, manipulaci a ovládaní svářečem spolu s perfektním
podáváním drátu. Všechny LINC FEED podavače jsou
vybaveny stejným masivním čtyřkladkovým podávacím
systémem. Toto podávání je snadno přístupné a chráněné
zvláštním topflip krytem. Vedeni drátu od cívky do kontaktní
špičky svařovací pistole je plynulé a přesné. Podavače jsou
konstruovány tak, aby bylo eliminováno „zcuchání“ drátu a
zaručeno bezproblémové podávání drátu.
LINC FEED podavače mohou být použity jako stabilní nebo
přenosné. Jsou namontovány na masivním podvozku nebo na
výložníku. LF 40 je konstruován tak, aby mohl  plně  pracovat se
všemi zařízeními Power Wave®

• Vynikající podávání; čtyřkladkové podávání je standardem.
• Ergonomická konstrukce; komfortní kontrola s digitálním

displejem ukazujícím text podporující pracovní postup.
• Bezpečnost; Jedinečná konstrukce „fliptop“ zamezuje a chrání

mechanizmus podávání drátu.
• Velký a zřetelný ampérmetr a voltmetr a snímání hodnot

v průběhu svařování.
• Významné charakteristiky; LF 40 charakterizuje 2/4 stoke,

vyplnění kráteru a soft/hot start, synergický způsob
svařování a 8 pamětí.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• Sadu podávacích kladek 1,0-1,2 mm, 

vřeteno a  adapter navíječe drátu na
mobilním stojanu, sadu pro připojení vody.

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Power Wave 405M, Power Wave
455M,Power Wave 455M/STT

Objednávání
K10340-40-5-W          LF-40

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LF-40   K10340-40-5-W 4 W 40 VDC 2 - 20 0.8 - 1.6       1.0 - 1.6 753 x 470 x 295         20.5
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POWERTEC 300S je zdroj konstantního stejnosměrného
proudu dávající 300 A při 35%ním zatěžovateli, s třífázovým
napájením. Svařovací zdroj POWERTEC 300S a podavač drátu
LF-22 je ideální kombinace pro poloautomatické svařování
MIG/MAG oceli, nerez oceli a hliníku.

S důrazem na jednoduchost, je namontovaný na kolečkovém
podvozku, vybaven tažnou vzpěrou, litými kolečky a s plošinou
pro láhev plynu. Je dodáván s 5ti metrovým přívodním kabelem
a třímetrovým zemnícím kabelem se svorkou.

• Výrobek vyvinutý se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu

zajistí konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergické řízení pro podporu jednoduchého ovládání

svářečem.
• Jasný digitální ampérmetr a voltmetr.
• Vyrobeno s rozsáhlou škálou funkcí
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Módy spouštění 2/4-takt.
• Plně vybavené: čistič plynu, podávání za studena,

zpětné zahoření drátu, bodové svařování.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název          Číslo                 Příkon napětí/ Hodnota              Rozsah V x Š x D hmotnost   
výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

POWERTEC K14020-1 230/400/3/50-60 300A/29V/35% 40A / 25A 30-300A 790 x 460 x 925 96
300S 225A/25,2V/60% 

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný          Trubičkový (mm) (kg)

LF-22 - air  K14024-1 34-44 VAC 1 - 20 0,8 - 1,6      1,0 - 1,6 440 x 270 x 636 16

Powertec 300S / LF-22

Výkon                        

Příkon
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Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučená sada obsahuje
• podavač drátu LF-22 – dvoukladkový,

vzduchem chlazený na podvozku,
0,8 - 1,0 mm kladky.

• Powertec 300S zdroj proudu
na podvozku, přívodní kabel,
sada pracovní kabel se svorkou.

• 5-ti metrový propojovací kabel,
MIG hořák a redukční ventil.
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TYP METODAVÝKON CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI 

Powertec 300S 

Powertec 360S

Powertec 420S

Powertec 500S

CV 420

CV 505

DCCV
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30-420

30-500
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LN-15
LN-15 CE je jedním z nejmenších a asi nejmasivnějších
a přenosných podavačů drátu na světě. Je konstruován
v plastovém krytu odolnému vysoké teplotě a otěru, hliníková
ochranná klec zamezuje proti překlopení plně uzavřený PC
panel, LN-15 CE má ideální konstrukci pro stavbu lodí a
svařování potrubí. Podavač je lehký a přenosný, ideálně
navržený pro malé cívky drátu D200 plného nebo trubičkového
drátu. 
Jako standard má podavač LN-15 CE dva velké světelné
digitální displeje pro rychlost podávání drátu a aktuální
svařovací napětí. 2/4 takt, předfuk a dofuk a nastavitelný
průtokoměr bude též podporovat svářeče i při nejnáročnějších
pracích.  

• Masivní patentovaný Lincoln podávací systém.
• Osvětlený digitální displej je snadno čitelný při nepříznivých

světelných podmínkách. 
• Plně uzavřený, teplu, rozstřiku a nárazu odolný lisovaný kryt.
• Ochranná hliníková klec plně chrání celý podavač. 
• Nastavitelné nosný pás.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Innershield

Doporučené zdroje svařovacího proudu
CV420, CV505, STT II, DC 400,
RANGER 305D, V350 PRO

Objednávání
K1871-3 LF-15

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-15 K1871-3 2 A/W 42 VAC 1,3-17,8 0.6 - 1.2       356 x 188 x 553         13 

Přenosný poloautomatický podavač
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DH-10 & LN-10 
Poloautomatický podavač drátu LN 10 uvádí revoluční rozdělení
vedení drátu, které přesně vyrovná a podporuje drát skrz celý
podávací systém. Systém také charakterizuje tuhá čtyřkladková
konstrukce pro přesné podávání drátu. Modulární konstrukce
LN-10 poskytuje mnoho voleb pro namontování včetně volby
boom.
Přesně dvakrát! Tento DH-10 duální podavač drátu využívá
revolučního Lincolnova systému rozdělení vedení drátu pro
přesné vyrovnání a podávání drátu a jeho duální systém
podávání drátu vám umožňuje svařovat se dvěma různýma
dráty, se dvěma různými svařovacími postupy, používajíc jeden
zdroj svařovacího proudu. Vynikající pro svařovny, kde je
vyžadována maximální flexibilita ve svařování a produktivita.

• Standardní dvouproces dovoluje pracovníkovy nastavit
rozdílné napětí a rychlosti podávání drátu a přepínat mezi
těmito dvěma nastaveními.

• Volitelné řízení trigger pro standardí 2-takt, blokující 4-takt.

• Digitální displej jako standard.

• Předfuk/Dofuk/Zpětné zahoření a Bodování jako standard.

DH-10

• Každá strana DH-10 systému podávání drátu je hnaná
Vlastním motorem a převodovkou pro jistotu, že podavač
nepřeruší práci.

• Rozdělené vedení drátu a 4 kladkové podávání pro drát.

• Přednastavitelné napětí a rychlost podávání drátu
pro extra řízení.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Puls, MIG-STT®, Flux-Cored
(trubička).

Základní jednotka obsahuje
• Eurokonektor, sada pro vodu, ochranný 

kryt cívky sada kladek 1,0-1,2mm

Doporučené zdroje svařovacího proudu
CV420, CV505, STT@II, DC 400, DC 655,
DC1000, V350 PRO

Objednávání
K1559-5          LN-10 Bench model
K1499-5          DH-10 Bench model 

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-10   K1559-5 406 X 381 X 787 33.6

DH-10  K1499-5
4 A/W 42 VAC 0.8 - 19 0,6 - 1,2       0,8 - 2,4

533 x 508 x 813 52.6 

Jedno & duální podavač drátu
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Powertec 280C, 350C, 420C PRO
Powertecy Pro jsou vynikající svářečky ve všech ohledech.
Každý z těchto strojů dává vynikající oblouk a velmi nízkou
úroveň rozstřiku jak  pro ochrannou atmosféru směsi Argonu,
tak i pro 100%ní CO2. Rozsáhlý seznam funkcí na všech
Powertec Pro zahrnuje 2/4-takt, zavádění drátu, wire inch
a čistič plynu. Jako standard v této řadě jsou dva jasné digitální
měřiče pro zobrazení hodnoty svařovacího napětí a proudu.
Powertecy Pro jsou navrženy pro podporu svářečů všech
úrovní. Se synegickým řízením nastavujícím rychlost podávání
drátu automaticky, svářeč může jednoduše vybrat svařovací
napětí a svařovat. Všechny tři stroje jsou vybaveny výkonným
a masivním 4-kladkovým systémem.
Každý stroj má nízkou základnu na láhev plynu včelněnou do
konstrukce pro podporu jednoduchého nakládání a vykládání
láhve plynu. Pro uspokejení též chráněný prostor na ukládání
nástrojů a dílů byl vestaven do strojů. Všechny Povertecy byly
navrženy s myšlenkami na jejich používání a aplikace, čili si
jednoduše můžete vybrat ten pravý Powertec pro Vás. 

• Výrobky vyvinuté se zaměřením na aplikace.
• Vynikající chování oblouku se směsí argonu

a 100%ním CO2.
• Vynikající hnací systém se 4-mi velkými hancími

kladkami a výkonným motorem.
• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu

zajistí konzistentní rychlost podávání drátu.
• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.
• Synergie pro podporu jednoduchého řízení svářečem.
• Jasné displeje voltmetru a ampérmetru.
• Doplněné o širokou škálu funkcí.
• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení a oky na

zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.
• Schránka na ukládání dílů a nářadi.
• Konstruováno Lincoln způsobem „MASIVNÍ & SPOLEHLIVÝ”.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• 4-metrový přívodní kabel, sadu pracovní

kabel se svorkou, podávací kladky,
plynovou hadici

Objednávání
K14013-1 Powertec 280C PRO

K14014-1 Powertec 350C PRO

K14015-1A Powertec 420C PRO
Vzduchem chlazený

K14015-1W Powertec 420C PRO
Vodou chlazený

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Powertec 280C PRO K14013-1 280A/28V/40% 32A / 20A 30-280A 910 x 565 x 1030 142
230A/25,5V/60%

Powertec 350C PRO K14014-1 350A/31,5V/40% 40A / 25A  30-350A 910 x 565 x 1030 147
230/400/3/50-60 285A/28,2V/60%

Powertec 420C PRO Air K14015-1A 420A/35V/40% 910 x 565 x 1030 157

345A/31,3V/60%
63A / 32A 30-420A

Powertec 420C PRO water K14015-1W 910 x 700 x 1030 183

Výkon                        

Příkon
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Powertec 200C, 250C, 300C
Konstrukce svářeček Powertec 200, 250 a 300C byla podřízena
potřebě poskytnout našim zákazníkům širokou škálu strojů
nabízejících různé výstupy pro svařování.

Řada Powertec začíná strojem 200C, který je ideálním strojem
pro aplikace svařování tenkých plechů.

S vynikajícími charakteristikami zapálení a hoření oblouku Vám
dovoluje tento stroj uskutečnit Vaše projekty svařování efektivně
rychle a profesionálně s minimální úrovní rozstřiku. Powertec
250C je více výkonná verze, stále nabízející možnost svařování
tenkých materiálů, ale také výkon navíc požadovaný pro lehké
práce na konstrukcích. Powertec 300C byl postaven jako pravý
víceúčelový model, ideální pro obě použití – tenké plechy
a lehké až střední práce na konstrukcích.

Powertec 300C bude pracovat v obou módech – zkratovém
i sprchovém přenosu s drátem 1,0 mm. Powertec 300C je také
dostupný ve 4-kladkové verzi.

• Výrobky vyvinuté se zaměřením na aplikace.

• Vynikající rozběhové vlastnosti.

• Napěťový volič s mnoha kroky pro přesné nastavení.

• Vynikající hnací systém s velkými hancími kladkami.

• Systém elektronické zpětné vazby na pohonu drátu
zajistí konzistentní rychlost podávání drátu.

• Test plynu k nastavení průtoku plynu před svařováním.

• Vybaveno velkými kolečky, tyčí k tažení či tlačení
a oky na zvedání pro jednoduchou manévrovatelnost.

• Dostupné ve 4-kladkové verzi (pouze PT300C).

• Konstruováno Lincoln způsobem „MASIVNÍ & SPOLEHLIVÝ”.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
• 4-metrový přívodní kabel, sadu pracovní

kabel se svorkou, podávací kladky,
plynovou hadici

Objednávání
K14003-1 Powertec 200C 

K14004-1 Powertec 250C 

K14005-1 Powertec 300C 

K14005-2 Powertec 300C 4-kladkový 

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Powertec 200C K14003-1 200A/24V/35% 25A / 16A 25-200A 84
150A/21,5V/60%

Powertec 250C K14004-1 230/400/3/50-60 250A/26,5V/35% 32A / 16A  25-250A 815 x 460 x 925 94
190A/23,5V/60%

Powertec 300C K14005-1 &-2 300A/29V/35% 40A / 25A 30-300A 96
225A/25,2V/60%

Výkon                        

Příkon

Výkonné a ekonomické kompakty
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Power Feed™ 10M & 10M Dual
Power FeedTM 10M podavač drátu je revoluční pro jeho snadné
použití a flexibilitu. Je konstruován pro maximální kapacitu
Power Wave® 455, kombinace high-tech zdroje proudu
a podavače drátu překonává tradiční metody obloukového
svařování.  

Konstrukce Power FeedTM 10’s dovoluje umístit řídící box
kdekoli – blízko pracovního kusu nebo nahoře zdroje
svařovacího proudu.

The Power FeedTM 10M Dual je konstruován pro dílny, které
požadují svařovací flexibilitu a vynikající souhrn svářečských
vlastností v jedné kompletní soupravě podavače drátu. Dual
podavač znamená, že můžete použít na podavači dva různé
typy drátů, umožňující vám svařovat ocel, nerez ocel, nebo
hliník z jednoho zdroje svařovacího proudu. Kombinací flexibility
tohoto podavače drátu s  novým Lincoln zdrojem svařovacího
proudu Power Wave®, budete schopni snadno svařovat
metodami MIG, STT nebo Pulse.

• Světová třída v chování oblouku na ocel, nerez ocel
a hliník i další materiály.

• Waveform Control Technology® umožňující použití
patentovaných metod jako Pulse-On-Pulse®, pro vzhled
housenky jako při metodě TIG a Power Mode® pro stabilní
oblouk při nízkých úrovních proudu.

• Používá ArcLink® - přední protokol digitální komunikace pro
svařování, což z něj dělá nejlepší volbu pro hladkou, časově
vynikající integraci se zdrojem proudu.

• Puls MIG metoda – vynikající pro snížení rozstřiku,
nízké vnesené teplo a svařování v polohách – dělá prakticky
každého pracovníka lepším svářečem!

• Lehce srozumitelný ovládací panel s velkým číslicovým
displejem pro snadné nastavení parametrů svařování.

• Možnost push-pull pro vynikající výkony na hliníku.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Puls, MIG-STT®, Flux-Cored
(trubička)

Základní jednotka obsahuje
•  Eurospojku, sadu pro připojení vody, 

ochranný kryt na cívku, panel MSP4,
sadu kladek 1,0-1,2 mm. 

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Power Wave 405M, Power Wave 455M,
Power Wave 455M/STT

Objednávání
K2460-2 PF 10M Bench model (voda)
K2461-2 PF 10M DUAL Bench model

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

PF-10M   K2460-2
High speed High speed

PF-10MD  K2461-2
4 A/W 40 VDC

1,5 - 20 0,6 - 1,6       1,0 - 1,6 470 x 343 x 775         16

Low speed Low speed
1,27 - 20,3 0.6 - 2,4     0.9 - 3.0 508 x 508 x 781 41

Jedno a duální podavač drátu bench
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LN-23P
Poloautomatický podavač drátu LN-23P je uzpůsoben
k provádění obtížných prací na stavbách a je vynikajícím
výběrem pro montáže v terénu a pro aplikace svařování
potrubí. Je přenosný, snadno nastavitelný a ideální pro
práce v těžko dosažitelných místech.  
LN-23P se  využívá specielně malé hmotnosti  6.35 kg
cívek Innershield (FCAW-S), je velmi snadno přenosný po
stavbě a má zabudován dvourychlostní vypínač pro
rychlost podávání drátu pro polohy montážního
svařování.

• Hmotnosti menší než 22,7 kg včetně doplňkové Magnum®

Innershield® svařovací pistole a  6.3 kg cívky drátu. 

• Plynulá regulace rychlosti podávání drátu, regulace napětí
a analogový voltmetr jsou standardem. 

• Kompletně uzavřený kryt cívky drátu chrání drát před
znečištěním.

• Vybavení uzamykatelným spínačem obvodu
pro snížení únavy operátora. 

• Jeden nebo dva LN-23P podavače drátu mohou být připojeny
přímo k doporučeným zdrojům svařovacího proudu Lincoln,
ale pouze jeden může být použit ve stejném čase. 

• Svařovací pistole s namontovaným dvoupolohovým spínačem
umožňuje 83% změny přednastavené rychlosti podávání drátu
při svařování. 

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost

Metody svařování
Innershield (FCAW-S; trubička s vlastní
ochranou)

Doporučené zdroje svařovacího proudu
DC-400, DC-655, V350-PRO

Objednávání
K316L-6         LN-23P

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-23P K316L-6 2 A/W 115V AC 0.76-4.3 1.7-2.0       520 x 230 x 480         12.3 
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Powertec 161C
POWERTEC 161C je kompaktní svařovací poloautomat dávající
Stejnosměrné konstantní napětí. Je ideálně vhodný pro
svařování tenkých plechů a pro opravy a údržbu. Je to perfektní
nástroj pro malé dílny, opravny karosérií nebo farmy.
Tento kompakt může být jednoduše přemístěn. Potřebujete
jenom připojit svářečku k zásuvce 230V, 16 A.
Je doporučena jak pro svařování Innershield trubičkovým
drátem s vlastní ochrnou tak i pro svařování MIG/MAG včetně
nerez ocelí.
Powertec 161C je zkonstruován pro podávání drátu od 0,6 mm
do 1,1mm (ocel, nerez ocel a trubička) na cívkách K300 a D200.

• Zkonstruováno pro plný drát 0,6 - 0,8 mm a 0,9 mm – 1,1 mm
trubičkový drát Innershield®.

• Připojení k 230V, 16 A.
• Funkce Zpětné zahoření a bodové svařování.
• Ideální pro svařování tenkých plechů.
• Snadná změna polarity.
• Profesionální systém podávání drátu.
• Vybaven hořákem, zemnícím kabelem a adaptérem

pro cívky D200.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (Innershield®) - trubička
s vlastní ochrannou

Objednávání
K14040-1 Powertec 161C  

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

30-150A

Powertec 161C K14040-1 230/1/50-60 150A/21,5V/20% 16A 1,0-17m/min 615 x 390 x 825 53
Max. OCV: 37V

Výkon                         

Příkon
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Power Mig® 180C
Ať jste farmář nebo výrobce strojních dílů, karosárna či
mechanik, Power MIG® 180C Vám pomůže udělat Vaši
práci! Je to přenosná kompaktní svářečka zkonstruovaná pro
použití napájení 230 V, takže můžete svařovat na tlustších
materiálech – do 4,8mm s MIG/MAG svařováním a 12.7mm při
svařování plněnou elektrodou (trubičkou) s vlasntí ochranou.
Lincoln® Diamond Core Technology™ a odolný průmyslový
hnací systém udělá snadným získání vynikajících výsledků
na oceli, nerez oceli nebo hliníku. Porovnejte výkony,
funkce a cenu – rozhodnete se pro Power MIG®.  

• Zkonstruováno pro plný drát 0.6-0.8mm a 0.9mm trubičkový
drát Innershield®.

• Dráty pro svařování uhlíkových a nerez ocelí 0.6-8mm,
pro hliník lze použít dráty o průměru 1mm.

• Připojení k 230V, 16 A.
• Plynulé nastavení napětí pro přesné nastavení.
• Zabudována funkce „zpětné zahoření”, která zajišťuje vhodný

výlet drátu po každém svaru bez přichycení do svarové lázně.
• Velké, jednoduše ovladatelné regulátory umožňují řízení

napětí a plný rozsah plynule řízené rychlosti podávání drátu.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (Innershield®)
- trubička s vlastní ochrannou

Základní jednotka obsahuje
Hořák, vstupní kabel, Průvlak a kladky
(0,6 mm – 0,9 mm), cívku drátu
0,6 mm 0,9 Innershield® NR-211-MP
trubičkový drát s vlastní ochranou,
zemnící svorku a kabel.

Objednávání
K2671-1 Power MIG® 180C  

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napět/í Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

30-180A

Power MIG® 180C K2671-1 230/1/50-60 130A/20V/30% 16A 1,3-12,7m/min 357 x 258 x 472 30
Max. OCV: 34V
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LN-25
Poloautomatický podavač drátu LN-25 CE je ideální pro použití
v terénu nebo na stavbě. Vzhledem k tomu, že je poháněný
přes elektrický oblouk nepotřebuje řídící kabel! Jednoduché
připojení svařovacích kabelů, přichycení svařovací svorky,
a jste připraveni svařovat. Plně uzavřený kryt zajišťuje, že tento
přenosný podavač pro MIG a  trubičku je odolný pro jakékoli
práce na stavbě. 
Tato přenosná jednotka je konstruována pro podávání drátu pro
MIG nebo trubičku. Dokonale uzavřený kryt je určen pro balení
drátu 4.5-20kg a umožňuje univerzálnost svařování.
Charakteristiky LN-25 a vybavení mechanizmem umožňují
rychlé uvolnění a snadnou výměnu cívky drátu.

• Pro metody MIG/MAG a svařování trubičkou a cívky
až do 19.9 kg.

• Navrženo pro plný drát 0.6-1.6 mm, trubičkové dráty
0.9-2.0 mm a hliníkové dráty 0.9-1.6 mm.

• Volitelné nastavení rozsahu podávání drátu
– nízký 1.3-8.9 m/min nebo vysoký rozsah 1.3-17.8 m/min.

• Obsahuje DC voltmetr, přepínač polarity voltmetru a 4.6 m
dlouhý kabel se svorkou pro snímání oblouku a 508 mm silový
svař. kabel.

• Automatická ochrana proti přepětí a přetížení motoru.

• Dvojitě aretovaná skříň s isolovaným držákem hořáku
a jednoduchým přístupem k drátu.

• Jednotka je kompaktní, přenosná a projde dírou 400 mm.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička)

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Všechny elektrické a motorem poháněné
svářečky s CV chartakteristikou.

Objednávání
K428-2 LN-25
K449-3 LN-25 (w/ Internal Contactor

and Gas Solenoid)

Rozsah rychlosti Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Kladky Chlazení Příkon podávání drátu (mm) V x Š x D váha
výrobku výrobku (m/min) Plný           Trubičkový (mm) (kg)

LN-25   K428-2 14

LN-25  K449-3
2 A 42 VAC 1,27 -17,8 0,6 - 1,6       1,2 - 2,0 356 x 188 x 356

17  
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Handy Core & Handy MIG
Tyto kompaktní, přenosné a lehké svářečky s podavačem drátu
do zásuvky 230V, 16 A jsou uživatelsky velmi přátelské.Tyto
stroje se ideálně hodí na lehkou údržbu a opravy, stejně jako do
malých dílen a na práce na farmách.

Čtyři nastavení napětí a plnynulé nastavení rychlosti podávání
drátu Vám dovoluje svařovat malé tloušťky měkkých ocelí.

Je jednoduché začít, protože prakticky všechno co budete
potřebovat ke svařování je zahrnuto – hořák a sestava kabelu,
pracovní (svařovací) kabel & svorka, cívka trubičkového drátu,
(+ plný drát s Handy MIG), kontaktní špičky a ochranný štít
s ochranným sklíčkem. 

Ale to není všechno – oklepávací kladívko s kartáčem, takže
můžete použít Váš Handy CORE a Handy MIG ke svařování
ihned po vybalení.

• Vhodné pro svařování většiny aplikací s tenkými ocelovými-
plechy.

• Připojení k zásuvce 230V, 16 A.

• Bezpečný provoz – bez elektrického proudu dokud není
stisknut spínač na hořáku.

• Kompaktní, přenosný, lehký stroj, jednoduché používaní.

• Ideální pro lehkou údržbu.

• Plynulé nastavení rychlosti podávání drátu a čtyři
volitelné napěťové kroky pro přesné řízení.

• Chlazení větrákem pro dlouhou životonost.

• Připravené pro svařování ihned po dodání.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost

Metody svařování
Flux-Cored (Innershield®) - trubička
s vlastní ochrannou, MIG (pouze Handy
MIG)

Základní jednotka obsahuje
• Handy Core MIG hořák, podávací

kladky, 0,5 kg cívku trubičkového drátu
Inneshield, sadu svářečského příslušenství.

• Handy MIG MIG hořák, podávací
kladky, 0,5 kg cívku trubičkového drátu
Inneshield, 0,5 kg cívku plného drátu,
sadu svářečského příslušenství.

Objednávání
K14001-1 Handy CORE
K14000-1 Handy MIG

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Handy CORE K14001-1 45-80 A 

230/1/50/60 70A/17,5V/20% 16A 1.3 - 17.7 m/min 345 x 220 x 455 16
Handy MIG K14000-1 Max. OCV: 29
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PROPOJOVACÍ KABELY
Rychlospojka (x2), hadice na plyn, ochrana,
(2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 & 30m)
Číslo položky:
K10347-PG-xM (vzduchem chlazené)
K10347-PGW-xM (vodou chlazené)

REGULAČNÍ VENTIL
Vhodný pro láhve s CO2, argonem nebo
směsí argonu. Obsahuje tlakoměr, dvojitou
stupnici průtokoměru a 1,3m dlouhou
hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

SADA PRO PŘIPOJENÍ VODY
Zahrnuje rychlospojky vpředu a vzadu
podávání drátu pro použití s vodou
chlazeným hořákem a chladičem. Sada
slouží pro jeden hořák.
(LN-10, DH-10, PF 10M, PF 10M Dual)
Číslo položky: K590-6

SADA DUAL PROCEDURE
Dual Procedure/Paměťový Panel
Uživatelské paměťi pracují kopírovaním
svařovacích postupů z jedné ze 6-ti
pamětí  do A nebo B postupu.
Svařovací postupy jsou uloženy
do pamětí pouze když to zvolí operátor.
Číslo položky: K2360-1 pro Power Feed 10M

Dual Procedure Přepínač
Umožňuje použít 2 svařovací postupy
s jedním Lincoln hořákem.
Číslo položky: K683-1 for LN-10, DH-10,
PF 10M

HOŘÁKY INNERSHIELD
Lincoln vyrábí hořáky pro poloautomatické
svařování trubičkovým drátem s vlastní
ochranou (FCAW-S), jakož i sady kabelů již
přes 40 let. Magnum hořáky jsou robustní
a spolehlivé, přesto lehké, flexibilní a snadno
se s nimi manévruje

450A, 82°, 3mm, 4,6m
Číslo položky: K115-2

350A, 62°, 1,6mm, 3m
Číslo položky: K126-1

350A, 62°, 1,6mm, 4,6m
Číslo položky: K126-2

MIG HOŘÁKY
Řada LINC GUN™
Jako standard jsou tyto hořáky dodávány
s ergonomickou rukojetí, springs na obou
stranách kabelu, zasunovací piny a „rotačním
kuličkovým spojem” na konci rukojeti hořáku

VZDUCHEM CHLAZENÉ

LG 150G, 150A @ 60%
K10413-15-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 250G, 200A @ 60%
K10413-25-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 240G, 220A @ 60%
K10413-24-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 260G, 260A @ 60%
K10413-26-xM 3m, 4m nebo 5m

LG 360G, 320A @ 60%
K10413-36-xM 3m, 4m nebo 5m

LG420G, 380A @ 60%
K10413-42-xM 3m, 4m nebo 5m

VODOU CHLAZENÉ

LG410W, 350A @ 100%
K10413-410-xM 3m, 4m nebo 5m

LG500W, 500A @ 100%
K10413-500-xM 3m, 4m nebo 5m

LGS2F ALU, 400A, 100%
K10413-ALU-4M 4m

PUSH-PULL HOŘÁKY

LGPP300G, vzduchem chlazené
K10413-PPA 8m, standard
K10413-PPAR 8m, s dálk. ovl.

LGPP400W, vodou chlazené
K10413-PPW 8m, standard
K10413-PPWR 8m, s dálk. ovl.
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O metodě svařování MIG/MAG (nebo GMAW - Gas Metal Arc Welding) mluvíme když je elektrický oblouk
vytvořen mezi plynule podávaným přídavným drátem a základním materiálem, který se svařuje, chráněný
plynovou atmosférou. Tato atmosféra může být buď inertní (argon) nebo aktivní (CO2 nebo směs Argonu a CO2).
Drát je plynule podáván podavačem skrz hořák do svarové lázně. Může být použit buď plný drát (GMAW)
nebo plněná elektroda (FCAW-GS - flux-cored arc welding, gas shielding) – „trubička”.

Svařování Innershield je metoda obloukového svařování při níž je svařovací teplo vytvořeno z oblouku mezi
nepřetržitou plněnou elektrodou a základním materiálem. Náplň poskytne ochranný plyn pro oblouk a strusku
pokrývající navařený svar.

Základní materiál

Ochranná atmosféra

Plný drát nebo
Plněná elektroda

Špička

Ztuhlý svarový kov

Oblouk

Ochranný plyn

Svarová lázeň

Hořák

Hubice

Svařování MIG

Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou

Metoda MIG

Směr svařování

S
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Oblouk

Hořák

Izolace rourky hořáku
/ochrana závitu

Svarová lázeň

Ochranná atmosféra

Ztuhlá struskaRoztavená struska

Ztuhlý svarový kov

Kontaktní průvlak 

Plněná elektroda

Základní materiál

Poloautomatické podavače drátu: volby & příslušenství
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STOJANY & PODVOZKY

Izolovaný rám
Umožňuje danému podavači být zavěšen
na jeřábu nebo háku. Používejte s Heavy
Duty Wire Reel Stand.
Číslo položky: K1555-1 pro LN-10, PF-10

Platforma Swivel
Uchycen k lehkému rámu na zdroj a na
spodku Heavy Duty Wire Reel stojanu
Podavač drátu může být vynesen, je-li
třeba. Kompatibilní s Light Duty Caster
sadou. Zahrnuje „lazy susan” díly
podstavce.
Číslo položky: K1557-1 pro LN-10, PF-10

Caster Kit – Light Duty
Přimontován na Heavy Duty Wire Reel
Stand. Umožňuje snadný pohyb podavače
drátu.
Číslo položky: K1556-1 pro LN-10, PF-10

ADAPTÉRY NA CÍVKY, KRYTY
& ROVNAČE

Spindle Adaptér pro 6kg Innershield® cívky
dovolí 6 kg cívky drátu Innershield® nasadit
na 51 mm O.D. spindles.
Číslo položky: K435

Pro cívky Innershield
Uzpůsobí 10-14 kg Lincoln Readi-Reels na
51mm spindle
Číslo položky: K363P

Pro 15-kg Stein Basket
Číslo položky: K10158-1

Sada plastový kryt drátu
Plast kryje cívky drátu do balení
o hmotnosti 27.2 kg.
Číslo položky: K1634-1

Rovnač drátu
Rovnač drátu pro lepší, hladší podávání.
Číslo položky: K1733-1 pro LN-10, DH-10,
Power FeedTM 10M, Power FeedTM 10R

LN-25 SOLENOID & SADA
DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Sada Gas Solenoid
Obsahuje solenoid ventil a držák
na uchycení.
Číslo položky: K430-2 pro LN-25 (K428,
dříve kód 10500)

42 V Modul dálkového řízení výstupu
Poskytuje dálkové řízení napětí a řízení
výstupu zdroje. Vyžaduje 42 V
pomocného napájení. Přimontováno
uvnitř LN-25 řídící skříně.
Číslo položky: K624-2
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TYP METODYVÝSTUP

Power Wave® AC/DC 1000™

DC-655

DC-1000

DC-1500

AC-1200

DCCC/CV

DCCC/CV

DCCC/CV

ACCC

200-1000

150-1300

200-1500

200-1500

50-815 3

3

3

3

3ACCC/CV
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Svářečky pro svařování automatem pod tavidlem

Volba profesionálů!

• Pro domov, farmu, karosárnu, údržbu nebo výrobu.

• Profesionální hnací systém.

Handy Core

Handy MIG

Powertec 161C

Power MIG® 180C

Powertec 200C

Powertec 250C 

Powertec 300C 

Powertec 280C Pro

Powertec 350C Pro

Powertec 420C Pro

30-170

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

DCCV

25-350

25-420

25-200

25-250

25-300

25-280

230

230

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

230/400

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

4

4

4

2/4

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

1.0-20

10

20

30

30

30

20

DCCV 45-80 230

45-80

DCCV 230 32 1.0-1730-150

KOMPAKTNÍ SVÁŘEČKY MIG/MAG

LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný
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Svařování pod tavidlem

Mechanizmus metody svařování pod tavidlem (SAW): Oboje, drát
a základní materiál jsou roztaveny pod vrstvou tavidla. Tato vrstva chrání
svarový kov před znečištěním a koncentruje teplo do spoje. Roztavené
tavidlo vystupuje přes tavnou lázeň, odkysličuje a čistí roztavený kov. Ten
potom struska pokrývá, formuje a chrání a udržuje nově vytvořený svar. 

Rozsah aplikací může být od 2 mm až do neomezené tloušťky. Svařování
pod tavidlem je jednou z nejuniverzálnějších metod svařování. Všechny
jakosti ocelí od nelegovaných až po vysoce legované, včetně na základě
niklu, mohou být svařovány s použitím kombinací různých technik.

V rozsahu od jednodrátové elektrody – jednoho zdroje svařovacího proudu
až ke kombinaci čtyř zdrojů svařovacího proudu se dvěma dráty pro každý
zdroj, Lincoln je hrdý na to, že může na trhu nabídnout rozšířený rozsah
řešení pro svářečské aplikace.

Jako komplexní dodavatel, včetně zařízení a přídavných materiálů, znalosti
Lincolnu v SAW (svařování pod tavidlem) procesu vám budou pomáhat k
dosažení cílů nejvyšší produktivity a kvality.

Metoda svařování
pod tavidlem

základní materiál

roztavená struska

ztuhlá struska na svaru

ochranná atmosféra

drát

tavidlo
tavidlo

tavná lázeň

ztuhlý svarový kov

elektrický oblouk

Směr svařování

kontaktní průvlak
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TIG HOŘÁKY
Řada LINC TORCH™
S řadou LINC TORCHTM,
Lincoln Electric nabízí kompletní 
Sadu TIG svařovacích hořáků.
Bez ohledu o jakou aplikaci se jedná,
Bude zde vhodný hořák pro danou práci.

VZDUCHEM CHLAZENÉ
LT 9G, malá hlava hořáku,
110A DC / 180A AC @ 35%.
K10513-9-4 LT9 G, 4m
K10513-9-8 LT9 G, 8m

LT 17G, standardní hlava hořáku,
140A DC / 100A AC @ 35%
K10513-17-4 LT17 G, 4m
K10513-17-8 LT17 G, 8m

LT 26G, standardní hlava hořáku,
180A DC / 130A AC @ 35%
K10513-26-4 LT26 G, 4m
K10513-26-8 LT26 G, 8m

VODOU CHLAZENÉ
LT 20W, malá hlava hořáku,
220A DC / 160A AC @ 100%
K10513-20-4 LT20 W, 4m
K10513-20-8 LT20 W, 8m

LT 18w, standardní hlava hořáku,
320A DC / 230A AC @ 100%
K10513-18-4 LT18 W, 4m
K10513-18-8 LT18 W, 8m

VODNÍ CHLADIČE
COOLARC 20 pro použití s V205/V270
Číslo položky: K1904-1

COOLARC 30 pro použití s V405
Číslo položky: K2168-1

COOLARC 35 pro použití s V310
Číslo položky: K2630-1

Chladivo ACOROX (2x5l)
Číslo položky: K10420-1

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
SADA KABELŮ (zemnící/elektrodový)
se zemnícím kabelem & držákem elektrod
(svorka)
Číslo položky:
KIT-140A-16-3M (140A - 16mm2 - 3m)
KIT-140A-25-5M (140A - 25mm2 - 5m)
KIT-200A-25-3M (200A - 25mm2 - 3m)
KIT-200A-35-5M (200A - 35mm2 - 5m)
KIT-250A-35-5M (250A - 35mm2 - 3m)
KIT-300A-50-5M (300A - 50mm2 - 5m)
KIT-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)

SADY KABELŮ (zemnící)
Číslo položky:
GRD-200A-35-5M (200A - 35mm2 - 5m)
GRD-200A-35-10M (200A - 35mm2 - 10m)
GRD-300A-50-5M (300A - 50mm2 - 5m)
GRD-300A-50-10M (300A - 50mm2 - 10m)
GRD-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)
GRD-400A-70-10M (400A - 70mm2 - 10m)
GRD-400A-70-15M (400A - 70mm2 - 15m)
GRD-600A-95-10M (600A - 95mm2 - 10m)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 potenciometr, 6 pinů, 15m
Číslo položky: K10195-1-15M
Nožní Foot Amptrol, 6 pinů, 7,6 m
Číslo položky: K870

PODVOZKY
2-kolečkový vozík, dodán jako stavebnice,
pro použití s V160, V205, V270
Číslo položky: W0200002

4-kolečkový podvozek s plošinou na láhev
plynu dodáván jako stavebnice,
pro použití s V405-TP, V310-T AC/DC
Číslo položky: W0200003

REGULAČNÍ VENTIL
Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou stupnici
průtokoměru a 1,3m dlouhou
hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás
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Metody svařování
Svařování pod tavidlem

Doporučené podavače drátu
PF10A controller, PF10S Head

Objednávání
K2344-2 Power Wave AC/DC 1000
K2344-2 CE filter

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

Power Wave® AC/DC 1000  
Power Wave® AC/DC1000 dostává  metodu svařování  pod tavi-
dlem do další úrovně. Kromě toho obvyklé výhody SAW, jako
vysoký výkon odtavení, velmi dobrá hloubka závaru, zvýšená
regulace a rychlejší odezva elektrického oblouku jsou
v konstrukci Power Wave® AC/DC vynikající.  
S Power Wave® AC/DC, dosáhnete  nejlepší z obojího: rychlost,
výkon odtavení hloubku závaru, které DC SAW nabízí,
a resistenci k foukání elektrického oblouku, kterou DC SAW
nabízí rovněž. V samostatném single procesu Power Wave
AC/DC poskytuje flexibilitu s Waveform ControlTechnology.
Při více obloukovém procesu můžete dosáhnout stejnou
flexibilitu během regulace posunutím fáze mezi  elektrickými
oblouky.  Zařízení je konstruováno tak, aby bylo snadno
fázovatelné při svařovacích aplikacích , které vyžadují vyšší
svařovací proudy. Každý Power Wave® AC/DC1000  poskytuje
1000A  AC nebo DC výkonu při 100% dovoleném zatěžovateli
a může být fázován k jakékoli požadované kapacitě.

• Modulární: konstruován pro snadné fázování.
• Konstruován pro aplikace, které požadují do 5-ti nezávislých

regulovaných elektrických oblouků.
• Digitální komunikace poskytuje jednoduché řešení pro spojení

svařovacího zdroje proudu k řízení pohybu Programmable
Logic Controller (PLC). 

• Přídavný proces reguluje: Digitální komunikaci umožňující
využití nástrojů softwaru k záznamu aktuálních hodnot
svařování.  

• Vybavení s faktor-programovanými postupy pro rychlé
nastavení.

• Invertorová technologie.
• Neomezená regulace frekvence, vyrovnání pozitivních

a negativních půl-cyklů a amplitud.
• 87% účinnost, účiník 95%.
• Zvýšená stabilita fázového posunu při multiobloukovém

svařování (vytváří rovnoměrné poměry magnetického
přitahování a odpuzování). 

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

Power Wave®

AC/DC 1000 K2344-2 400/3/50-60 1000A/44V/100% 80A 200-1000A 1110 x 488 x 838 250
CE

Zvýšená produktivita, kvalita a flexibilita
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Výkon                       

Příkon

Svářečky TIG

www.lincolnelectric.eu
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Invertec® V310-T AC/DC

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V310-T
K2228-2 230/400/3/50-60 310A/32V/40% 20A 5-310A 500 x 275 x 610 33AC/DC

S
vá

ře
čk

y 
T

IG

Invertec® V310-T AC/DC je profesionální TIG svářečka Schopná
podávat výkony při vysokém výstupu 300A při 40%
dovoleném zatěžovateli.

Stroj je vybaven unikátním barevným LCD uživatelským
rozhraním, které nejen že ukazuje parametry svařování, ale také
účinek na oblouku.

Některé ze standardních funkcí tohoto stroje zahrnují Proměnné
řízení frekvence, dovolující svářeči nastavit zaostření oblouku
vhodné pro dané použití. Nastavitelné čištění a průvar,
obdélníkový průběh AC z kterého může být přenastaven
na alternativní tvar vlny a nastavitelný startovací proud. Může
být jednoduše změněn na vodou chlazenou jednotku přidáním
vodního chladiče Coolarc 35

• Digitální invertorová technologie umožňující 100%-ní
opakovatelnost výsledků.

• Vynikající charakteristiky svařování s TIG AC, TIG DC
a svařování obalenou elektrodou.

• Unikátní barevné LCD uživatelské rozhraní.

• Nastavitelné čištění a průvar pro perfektní svařování hliníku.

• Nastavitelná AC frekvence pro řízení rychlosti posuvu
a průvaru.

• Nastavitelný Hot nebo Soft start pro výrobu housenek
s lepším vzhledem na začátku

• Digitální displej umožňuje přesné nastavení parametrů 
svařování.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání nečistot 
a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, TIG AC,
TIG DC, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
dvoumetrový vstupní kabel, sada pro
připojení plynu.

Objednávání
K2228-2 Invertec® V310-T AC/DC

Výkon                       

Příkon

Vynikající vlastnosti, digitální dynamika
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Invertec® V205-T AC/DC

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V205T
K1855-2 115/230/1/50-60

200A/18V/40%
32A / 16A 6-200A 385 x 215 x 480 18 AC/DC 170A/16,8V/60%

S
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IG

Invertec® V205-T AC/DC je ideální pro kritické AC nebo DC TIG
svařovací aplikace. Tato plně vybavená TIG svářečka je také
schopna svařování oblenými elektrodami. Proměnlivá AC
frekvence dovoluje zúžit oblouk když je vyžadováno přesné
řízení oblouku. Automatické přepínání 115/230V dělá z V205-T
AC/DC skutečně flexibilní stroj a masivní, přenosná, lehká
konstrukce je ideální pro dílny nebo použití na montáži.

Jednoduše může být změněna na vodou chlazenou jednotku
- přídáním vodnho chladiče Coolarc 20.

• Pokroková invertorová technologie optimalizuje chování
oblouku v provedení, které je lehké.

• AC nebo DC výstup pro širokou škálu typů materiálů a tlouštěk.

• Tří módy pro práci s DC TIG, AC TIG nebo obalenými
elektrodami.

• Plně vybavené řízení TIG.

• Automatické přepínání mezi napájením 115/230V 50/60Hz.

• Napěťová kompenzace dovoluje napájení mimo dílnu
z generátoru.

• Nastavitelná AC frekvence Vám dovoluje zúžit oblouk oblouk
pro přesné řízení oblouku.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Zahrnuje nastavitelný řemen přes rameno.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, TIG AC,
TIG DC, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel, popruh na 

přenášení, sada pro připojení plynu

Objednávání
K1855-2 Invertec® V205-T AC/DC 

115/230/1/50/60

Výkon                       

Příkon

Kodex kvality svařování TIG AC/DC

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

DC-655
Multiprocesní zdroj svařovacího proudu současného stavu
svařovací  techniky, je charakterizován vysokou účinností
energie a podstatnou úsporou nákladů. 
DC-655 CE kombinuje krajní spolehlivost s vynikajícím
elektrickým obloukem. Představením na trhu s 650 A při DZ
100%, může tento stejnosměrný zdroj svařovacího proudu
ovládat vícenásobný svařovací proces pro obojí
proces CV nebo CC.  
Jednotka má schopnost  splnit požadavky náročných
svářečských prací.

• 82% energetická účinnost snižuje spotřebu energie. 

• Kompletní rozsah cejchované regulace výstupního napětí a
proudu umožňuje snadnou obsluhu. 

• Oddělené svorníky výstupu výkonu  pro volbu vysokého nebo
nízkého indukčního odporu.

• CC Arc Force (intenzita el.oblouku ss proudu) regulační
knoflík se zabudovaným „Hot Start”.

• Volitelný klidový režim zvláště pro úsporu energie
s časovačem pro přerušení práce, sníží výkon, jestliže není
zdroj v činnosti. 

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení jakosti podle
požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
Flux-Cored (trubička),svařování
pod tavidlem, drážkování.

Doporučené podavače drátu
LF-37, LF-38, LN-25, NA-3, NA-5, NA-5R 

Objednávání
K1610-1 DC-655 

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

650A/44V/100% 50-815ADC-655 K1610-1 230/400/3/50/60
815A/44V/60%)

122/70A 
Max. OCV: 68V (CC)

99 x 564 x 965 327

Energeticky účinná vícemetodová svářečka
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Invertec® V405-TP

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V405-TP K12027-1 400/3/50-60 400A/36V/35% 30A 5-400 A 500 x 270 x 610 31
300A/32V/100% Max. OCV: 48V

S
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Invertec® V405-T PULSE byl zkonstruován a vyroben s využitím
nejnovější digitální invertorové technologie umožňující tomuto
zdroji kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku.
Invertec V405-T PULSE je umístěn v lehkém, ale robustním
obalu, což ho dělá přenosný a ideální pro použití, dokonce
i v nejnebezpečnějším prostředí. Flexibilita a možnost připojení
V205-T PULSE ke generátoru dovoluje použití kdekoliv
na montáži i v dílnách. Funkce obsahují HF TIG zapalování,
Lift TIG zapalování, 2 nebo 4 takt, proměnný down slope
a řízení dofuku, a digitální ukazatel nastavení se stabilizací
funkcí a vestavěný proměnný Puls.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Možnost použití s generátorem, ideální pro montáže.

• HF a Lift TIG zapalování.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Vodní chlazení s použitím Coolarc 30.

• HIGH speed /vysokorychlostní PULSE pro nastavení zúžení
oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rycholst posuvu.

• Digitální ukazatel nastavení s funkcí přidržení pro
zcela pohodlnou práci.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls, drážkování

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel,

sada pro připojení plynu

Objednávání 
K12027-1 Invertec® V405-TP 

Výkon                         

Příkon

Navrženo a zkonstruováno s ohledem na maximální trvanlivost

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

DC-1000
Jestliže vaše aplikace vyžaduje čistý svařovací výkon
kombinovaný s multi-procesním výkonem, potom DC-1000 s
1300A  vyfiltrovaného DC výkonu, je vaší nejlepší investicí. 

Je konstruován pro poloautomatické a automatické svařování,
přesná regulace DC-1000 CE umožňuje kvalitní svařování MIG,
flux-cored (trubička), pod tavidlem a dokonalé drážková
í vzduchem uhlíkovou elektrodou. 

• Elektronický  obvod poskytuje vyšší životnost pro opakované
svářečské aplikace.

• Elektronická a tepelná ochrana s chladicím ventilátorem. 

• Konstrukce   umožňuje sestavení na dvojnásobnou výšku
modulu.

• Jednoduché ovládací prvky s dokonalým vzhledem pro
snadné ovládání. 

• Vinutí transformátoru a usměrňovačů je chráněno proti
vlhkosti a koroznímu prostředí.

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení jakosti podle
požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička),svařování pod
tavidlem, drážkování.

Doporučené podavače drátu
NA-3, NA-5, NA-5R, LT-7 

Objednávání
K1387-9 DC-1000 

220/380/440/3/50/60 s měřiči

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

1250A/44V/50% 16-46V

DC-1000 K1387-9 230/380/440/3/50-60 1140A/45V/60% 193/112/97 A 150-1300A 781 x 572 x 991 372 

1000A/44V/100% Max. OCV: 60V 

Vícemetodová svářečka
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Invertec®V270-T & TP

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V270-T K12023-1
400/3/50-60 270A/30,8V/35% 20A 5-270 A

385 x 215 x 480 13,5V270-TP K12024-1
200A/28V/100% Max. OCV: 48V

V270-TP-2V K12024-3 230/400/3/50-60 35 - 20A

S
vářečky T

IG

Invertec® V270-T PULSE byl zkonstruován a vyroben s využitím
nejnovější digitální invertorové technologie umožňující tomuto
zdroji kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku. Invertec V270-T PULSE je umístěn
v lehkém, ale robustním obalu, což ho dělá přenosný a ideální
pro použití, dokonce i v nejnebezpečnějším prostředí. Flexibilita
a možnost připojení V205-T PULSE ke generátoru dovoluje
použití kdekoliv na montáži i v dílnách. Funkce obsahují HF TIG
zapalování, Lift TIG zapalování, 2 nebo 4 takt, proměnný down
slope a řízení dofuku, a digitální ukazatel nastavení
se stabilizací funkcí a vestavěný proměnný Puls.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Možnost použití s generátorem, ideální pro montáže.

• HF a Lift TIG zapalování.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky příjemný.

• Dostupné v modelu duál, s automatickým přepínáním
mezi 230/400V.

• Vodní chlazení s použitím Coolarc 20.

• HIGH speed / vysokorychlostní PULSE pro nastavení
zúžení oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rycholst
posuvu.

• Digitální ukazatel nastavení se stabilizací funkcí pro zcela
pohodlnou práci.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
Dvoumetrový vstupní kabel, popruh na
přenášení, sada pro připojení plynu.

Objednávání
K12023-1 Invertec® V270-T          

400/3/50-60

K12024-1 Invertec® V270-TP
400/3/50-60

K12024-3 Invertec® V270-TP - 2V    
230/400/3/50-60

Navrženo a zkonstruováno s ohledem na maximální trvanlivost

Výkon                         

Příkon

Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

DC-1500
DC-1500 je multi-procesní DC obloukový zdroj svařovacího
proudu pro aplikace automatického svařování. Má vynikající
obloukové charakteristiky při svařování obojím, konstantním
napětím (CV) a konstantním proudem(CC) a velkou svářečskou
univerzálnost u jednotlivého zdroje svařovacího proudu. 

Regulační potenciometr má jeden rozsah pro  plný výkon
a umožňuje vynikající provedení svářečských prací. Precizní
výkon DC-1500 zvyšuje produktivitu a kontrolu jakosti je-li použit
spolu s podavači drátu Lincoln NA-3 a NA-5 a traktory
LT-56 a LT-7. 

• Elektronický  obvod poskytuje vyšší životnost pro opakované 
svářečské aplikace.

• Kompletní rozsah regulace napětí pro snadné ovládání
a přesné řízení výkonu. 

• Vypínač pro volbu požadovaných charakteristik pro proces, 
který bude použit.

• Kompensace síťového napětí pro stabilitu svařování i když
se síťové napětí mění �10%. 

• Chladící ventilátor s elektronickou a termostatickou ochranou 
od proudového přetížení a nadměrné teploty. 

• Funkční světlo zabudované do panelu tištěného spoje
diagnostikující rychlost.

• Ochrana vinutí transformátoru a usměrňovače proti vlhkosti
a koroznímu prostředí.

• Pojistky 8 A jistící 115V  sekundárního výkonu pro podavač 
drátu s 1000 VA kapacitou. 

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Flux-Cored (trubička), svařování pod
tavidlem, drážkování.

Doporučené podavače drátu
NA-3, NA-5, LT-7 

Objednávání
K1383-4 DC-1500

380/440/3/50/60
K1383-5 DC-1500

415/3/50/60 

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

K1383-4 380/440/3/50-60 814A
20-60V

DC-1500 1500A/60V/100%
200-1500A

1453 x 566 x 965 644
K1383-5 415/3/50-60 216A/187A

Vícemetodová svářečka, stejnosměrný zdroj svařovacího proudu
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Zdroje svařovacího proudu pro svařování pod tavidlem

www.lincolnelectric.eu

AC-1200
AC-1200 je přední průmyslový zdroj střídavého svařovacího
proudu pro svařování pod tavidlem. Je to zdroj svařovacího
proudu, u kterého můžete každodenně počítat   s osvědčenými
technickými parametry. 

AC-1200 má vynikající obloukové charakteristiky a specifickou
konstrukci pro součinnost s automatickým podavačem drátu
Lincoln NA-4. 

• Scott® připojovací odbočka pro dvě AC svařovací hlavy
pracující v tandemu. 

• Reostat pro seřízení nastaveného výkonu při svařování
nebo při chodu naprázdno.

• Tři svorníky výstupu pro překrývající se rozsahy.

• Kompenzace příkonu síťového napětí ±10%
pro udržení stability svařování. 

• Termostatická ochrana od proudového přetížení
a nadměrné teploty. 

• Pásková svorkovnice pro dálkové ovládání a spojení
vodičů a svorníky výstupu pro připojení svařovacích kabelů.

• Pojistky  jistící regulační obvod a 115V AC sekundárního
silového obvodu. 

• Elekronický  obvod poskytuje vyšší životnost
pro opakované svářečské aplikace.

• Odnímatelný boční panel pro snadnou přístupnost
k vnitřním částem.

• Ochrana vinutí transformátoru a usměrňovače
proti vlhkosti a koroznímu prostředí.

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení
jakosti podle požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování pod tavidlem

Doporučený podavač drátu
NA-4

Objednávání
K1382-5 AC-1200

380/1/50/60

K1382-6 AC-1200
415/1/50/60

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

K1382-5 380/1/50-60 182A
20-60V

AC-1200 1200A/44V/100%
200-1500A

1453 x 560 x 970 712
K1382-6 415/1/50-60 190A

Zdroj pro automatické svařování pod tavidlem
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Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V205-TP-2V K12021-1 230/400/1/50-60
200A/28V/35%

35/20A (slow)
5-200 A

385 x 215 x 480 18,1
170A/26,8V/100% Max. OCV: 48V 

Invertec®V205-TP-2V
Invertec® V205-T PULSE byl zkonstruován a vyroben s využitím
nejnovější digitální invertorové technologie umožňující tomuto
zdroji kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku. Invertec V205-T PULSE je umístěn
v lehkém, ale robustním obalu, což ho dělá přenosný a ideální
pro použití, dokonce i v nejnebezpečnějším prostředí. Elegantní
přepínání 230/400V jednofázové a možnost připojení V205-T
PULSE ke generátoru dovoluje použití kdekoliv na montáži
i v dílnách. Funkce obsahují HF TIG zapalování,
Lift TIG zapalování, 2 nebo 4 takt, proměnný down slope
a řízení dofuku, a digitální ukazatel nastavení s funkcí přidržení
a vestavěný proměnný Puls.

• Vyspělé přepínání 230/400 V jednofázové.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Možnost připojit na generátor proudu, ideální pro použití
na montážích.

• HF a Lift TIG zapalování.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Vodní chlazení s použitím Coolarc 20.

• HIGH speed /vysokorychlostní PULSE pro nastavení zúžení
oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rycholst posuvu.

• Digitální ukazatel nastavení s funkcí přidržení pro zcela
pohodlnou práci.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls

Základní jednotka obsahuje
• Dvoumetrový vstupní kabel, popruh na 

přenášení, sada pro připojení plynu.

Objednávání
K12021-1     Invertec® V205-T-2V    
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Chytré přepínání, plně flexibilní

Svářečky TIG
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Svářečky TIG
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Invertec®V160-T&TP

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V160-T K12017-1
230/1/50-60 16AV160-TP K12018-1 160A/26,4V/35% 5-160A

320 x 200 x 430 10,5
V160-T-2V K12017-3

115/230/1/50-60

130A/25,2V/100%

32A / 16A

Max. OCV: 48V

V160-TP-2V K12018-3

Invertec® V160-T & T-svářečky pro TIG puls a obalenou
elektorodu byly zkonstruovány a vyrobeny s využitím nejnovější
digitální invertorové technologie umožňující těmto zdrojům
kombinovat masivní průmyslovou konstrukci s vynikajícími
charakteristikami oblouku. Jsou to plně funkční DC TIG
invertory s vynikajícím řízením oblouku. Jejich vestavěné plyn
solenoid a volba vysokofrekvenčního nebo dotykového
zapalování TIG je dělá ideálními pro mnohostrané použití
v aplikacích DC TIG.

Také mohou svařovat s ohromnou škálou oblíbených obalených
elektrod Lincoln. Jejich přenosná masivní konstrukce a napájení
230V 50/60Hz je dělá ideálními pro oba druhy použití - v dílně
i na montáži.

Jedinečnou funkcí stroje V160-T Puls je proměnná vysoká
frekvence Pulsu která dovoluje svářeči nastavit zúžení oblouku
k přizpůsobení aplikaci. Toto sníží vnesené teplo, což povede
k lépe řízenému svařování s méně deformacemi a zvýšenou
rychlostí svařování.

• Vyspělá invertorová technologie pro vynikající výkony
při svařování TIG.

• Možno použít s generátorem – ideální pro použití
na montážích.

• HF a Lift TIG zapalování vyhovující všem požadavkům.
• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky příjemný

pro jednoduché nastavení parametrů svařování.
• Fan on demand – větrák spouštěný podle požadavku

– vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání nečistot a zplodin.
• Zapuštěné ovladače a připojení, pro snížení rizika poškození.
• Vysokorychlostní Puls u stroje V160-T Puls k nastavení

zúžení oblouku, snižuje deformace a zvyšuje rychlost posuvu.
• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektodou, Lift TIG,
TIG HF, TIG Puls (V160-TP)

Základní jednotka obsahuje
dvoumetrový vstupní kabel, popruh na
přenášení, sada pro připojení plynu.

Objednávání
K12017-1 Invertec® V160-T     

230/1/50-60

K12017-3 Invertec® V160-T - 2V    
115/230/1/50-60

K12018-1 Invertec® V160-TP  
230/1/50-60

K12018-3 Invertec® V160-TP - 2V  
115/230/1/50-60
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Výkon                         

Příkon

Navrženo a zkonstruováno s ohledem na maximální trvanlivost

Svařování pod tavidlem: volby & příslušenství  
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VOLBY KE ZDROJŮM

Sada vzduchového filtru
Namnotováno na předku stroje
a používá kovové čistitelné filtry
vzduch. Není kompatibilní s dual
process přepínačem.
Číslo položky: K1486-1 pro DC-655

Sada digitálních měřáků
Přesně zobrazuje svařovací proud
a napětí.
Číslo položky: K1482-1 pro DC-655

Dual Process Přepínač
Namontován na předku stroje
a umožňuje změnu polarity nebo el.
izolaci. Vynikající pro drážkování
a pro použití dvou oddělených
podavačů požadujících rozdílnou
výstupní polaritu nebo nastavení
induktance. Není kompatibilní se
sadou vzduchového filtru.
Číslo položky: K1528-1 pro DC-655

42 V sada transformátoru
Poskytuje cestu k použití LN-10
a DH-10 podavače drátu s DC-1000,
které má 115V AC dostupné na
terminal strip.
Číslo položky: K1520-1 pro DC-
1000
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• Ideální pro aplikace automatizace v těžkém průmyslu

• Maximální kontrola svařovacích parametrů

• Konstruováno pro vysoký výkon odtavení a svařovací rychlost

Dig
itá

lní

MODEL METODA ROZSAH
RYCHLOSTI
PODÁVÁNÍ

DRÁTU 
(m/min)

ROZSAHY
PRŮMĚRŮ

DRÁTU  
(mm)

ZDROJE

Power Feed™ 10A

NA-3

NA-4

NA-5

LT-7

A
na

lo
go

vý

1.6-5.6

0.8-5.6

-

0.8-5.6 0.9-4.0

-

0.25-7.62

0.6-15.2

Subject to arc
voltage used

0.6-19.7

2.5-10.2

0.9-5.6 1.2-4.0

2.4-4.8 -

3

3

3

3

3

• • •

• • •

• •

•

•

Automatické podavače drátu Svařování TIG: Metoda & Graf výběru
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Metoda TIG

V této metodě svařování je vytvořen elektrický oblouk mezi netavící se wolframovou elektrodou a zákadním materiálem,
ktetrý se svařuje. Atomosféra intertního plynu, obvykle argonu, chrání svarovou lázeň. Svařování může být provedeno
pouze roztavením základního matetriálu dohromady, nebo s přídáním svařovacího drátu podobného se základním materiálem.
Drát je roztaven elektrickým obloukem a vyplní a vyztuží svarový spoj.
Zapálení oblouku je dosaženo dotykem základního materiálu elektrodou a oddálením o několik milimetrů (dotykové
zapálení a lift zapálení) nebo použitím výboje vysokofrekvenčního napětí, mezera kolem 4 milimetrů je udržována
mezi wolframovou elektrodou a základním materiálem, je vygenorována vysokofrekvenční jiskra, což udělá vzduchou
mezeru vodivou, a umožní zapálení oblouku bez dotyku základního materiálu wolframovou elektrodou, nemůže se
vyskytnout znečištění wolframem (High Frequency zapalování).
Následující může být použito:
- DC (stejnosměrný) proud je používán pro většinu kovů (ocel / nerezavějící ocel).
- AC (střídavý) proud je ideální pro svařování hliníku a dalších materiálů obsahujících povrchové obtížně tavitelné oxidy.

TIG hořák

Dýza plynu

Wolframová elektroda

Oblouk

Svařovací drát

Základní materiál

Vstup vody (Studená)

Vodič proudu

Výstup vody (Teplá)

Vstup ochranného plynu

Výstup ochranného plynu

Ochranná atomosféra

Ztuhlý svarový kov

svařování metodou TIG

Ocel / Nerez Hliník

Graf výběru pro svařování TIG:
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Invertec® V160-T 

Invertec® V160-T-2V

Invertec® V160-TP 

Invertec® V160-TP-2V

Invertec® V205-TP-2V 

Invertec® V205-T AC/DC

Invertec® V270-T

Invertec® V270-TP 

Invertec® V270-TP-2V

Invertec® V405-TP

Invertec® V310-T AC/DC

5-200 

DCCC

DCCC

AC/DCCC

DCCC

DCCC

DCCC

AC/DCCC

5-160

5-310

6-200

5-270

5-270

5-400

230/400 

115/230

230/400

230/400 

400

115/230

400 

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

2

2

2

2

2

2

2

2

Lincoln TIG svářečky vám splňují a umožňují
•  Přesné a jemné řízení elektrického oblouku
•  Výsledky v požadované jakosti
•  Vhodné velmi důležité charakteristiky

5-160 DCCC 230

115/230

230

DCCC 5-160 • • 2

DCCC 5-160 • • 2

DCCC 5-270 • • 2400

Svářečky TIG Automatické podavače drátu

www.lincolnelectric.eu

Power Feed™ 10A
Power FeedTM 10 A je hlavním abonentem pro součinnost
s Power Wave 1000 AC/DC pro svařování pod tavidlem.
Jednoduchá funkčnost je založena na NA-5 a PF-10. Všechny
svařovací parametry, časové spínače, impulzy a pohyby,
postupy pamětí, uspořádání a diagnostikování jsou získány
z PF10A .

• Zřetelný digitální displej (WFS-AMPS/VOLT-TRIM) 
dual modulátor pro snadné čtení a nastavení parametrů.

• Lincoln technologie řízení vlny „Waveform Control
Technology®” Vám umožňuje výběr správného průběhu vlny
pro každou aplikaci

• Snadné nastavení start, stop, inch, plnění tavidlem a indikace
pohybu.

• Možná změna parametrů během svařování pro změnu
průvaru a/nebo výkonu odtavení s proměnnou frekvencí,
amplitudou a balance

• 6 paměťových míst.

• Digitální písmenkový a číslicový displej pro textové
sdělení (nastavení, způsob svařování, AC regulace).

• Sdílení bezdrátovým spojením.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování pod tavidlem

Doporučené zdroje svařovacího proudu
Power Wave® AC/DC 1000

Objednávání
K2362-1         PF10A    řídící jednotka
K2370-1         PF10SF hlava

Rozsah rychlosti  Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu  (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný           (mm) (kg)

PF10A K2362-1
40VDC

- - 400 x 300 x 150
5

PF10SF K2370-1 mala valika 2,0 - 5,6 300 x 250 x 400

0,25-5,0 0,6-8,0

Arclink® řízení pro systém Power Wave® AC/DC
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TYP METODAIZLAZ CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI 
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www.lincolnelectric.eu

NA-3, NA-4, NA-5
Zvýšení produktivity s automatickými podavači drátu  NA-3,
NA-4 nebo NA-5. Tento systém byl specielně konstruován
k vytavení většího množství svarového kovu při vyšších
postupových  rychlostech, které eliminují potíže a snižují cenu.
Použitelnost ve výrobě v těžkých provozech a na montážních
výrobních linkách, tyto jednotky jsou charakterizovány
spolehlivostí pro  přesné řízení procesů svařování – stejně tak
jako pro náročné požadavky. Důvěřujte Lincoln automatickému
systému svařování pro bezproblémový provoz! 

• Regulace pevné fáze el.obvodu umožňuje přesné řízení
svařovacího procesu, zapalovacích charakteristik,  stejně jako
velikost a tvar svarové housenky. 

• Snadné seřízení pro široký rozsah procesů, rychlostí
podávání a velikosti průměrů drátu.

• Kompaktní jednotka s výbornou flexibilitou pro upevnění do
jednoduchých přípravků  nebo do největších komplexních
automatických výrobních linek.

• Masivní konstrukce minimalizuje prostoje a čas na údržbu. 

• Výroba pod certifikovaným systémem řízení jakosti podle
požadavků ISO 9001.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička), svařování pod
tavidlem

Objednávání

K210-2 Control box NA3-S/NA3-SF

K338-2 Control box NA-4/NA-4F   

K356-2 Control box NA-5

Název Rozsah rychlosti podávání drátu   Rozsah průměru drátu 
výrobku (m/min) (mm)

Plný Trubičkový

NA-3 0.6-16.5 1.6-5.6 0.9-4.0

NA-4
subject to arc

1.6-5.6 -----voltage used

NA-5 0.6-16.5 0.9-5.6 1.2-4.0 

Automatické svařovací systémy
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou: volby & příslušenství 

REGULAČNÍ VENTIL

Vhodný pro láhve s CO2, argonem
nebo směsí argonu.
Obsahuje tlakoměr, dvojitou
stupnici průtokoměru a 1,3m
dlouhou hadici na plyn
Číslo položky: kontaktujte nás

TIG HOŘÁKY
Řada LINC TORCH™
S řadou LINC TORCHTM,
Lincoln Electric nabízí kompletní 
Sadu TIG svařovacích hořáků.
Bez ohledu o jakou aplikaci se jedná,
Bude zde vhodný hořák pro
danou práci.
LT 17G, standardní hlava hořáku,
manuální ventil, 140A DC / 100A
AC @ 35%

10-25 mm2 konektor (V145S)
K10513-17-4VS LT17 GV, 4m
K10513-17-8VS LT17 GV, 8m

35-50 mm2 konektor (V160S,
V270S, V405S)
K10513-17-4V LT17 GV, 4m
K10513-17-8V LT17 GV, 8m

SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ
SADA KABELŮ (zemnící/elektrodový)
se zemnícím kabelem & držákem elektrod (svorka)

Číslo položky:
KIT-140A-16-3M (140A - 16mm2 - 3m)
KIT-140A-25-5M (140A - 25mm2 - 5m)
KIT-200A-25-3M (200A - 25mm2 - 3m)
KIT-200A-35-5M (200A - 35mm2 - 5m)
KIT-250A-35-5M (250A - 35mm2 - 3m)
KIT-300A-50-5M (300A - 50mm2 - 5m)
KIT-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)

SADY KABELŮ (zemnící)
Číslo položky:
GRD-400A-70-5M (400A - 70mm2 - 5m)
GRD-400A-70-10M (400A - 70mm2 - 10m)
GRD-400A-70-15M (400A - 70mm2 - 15m)
GRD-600A-95-10M (600A - 95mm2 - 10m)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1 potenciometr, 6 pinů, 15m
Číslo položky: K10195-1-15M

2 potenciometry (jemné nastavení), 6 pinů, 15m
(pro použití s R3R600-I)
Číslo položky: K10124-1-15M

Prodlužovaní kabel
Číslo položky: K10398

PODVOZKY
2-kolečkový vozík, dodán jako stavebnice, pro
použití s V160, V205, V270
Číslo položky: W0200002

4-kolečkový podvozek s plošinou na láhev plynu
dodáván jako stavebnice, pro použití s V405
Číslo položky: W0200003
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Invertec® V350-PRO

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel výkonu (mm) (kg)

350A/34V/60%-3ph

V350-PRO K1728-12 200/220/380/415/440/3/50-60 300A/32V/100%-3ph 5-425A 376 x 338 x 709 38

320A/33V/60%-1ph Max OCV: 80V DC

275A/31V/100%-1ph
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Tuhá konstrukce. Invertec V350-PRO je nejsilnější přenosný
invertorový zdroj pro více metod ve své třídě. Programovatelná
činnost umožňuje používat jakoukoliv aplikaci – svařování
obalenou elektrodou, TIG a MIG.

Tento stroj je připraven na propojení s podavačem a vybaven
dvěma digitálními displeji, ukazujícími proud a napětí. Plynule
nastavitelná tlumivka a Arc force jsou poskytovány
jako standard.

• Super svařování s bazickými, rutilovými a celulózovými
elektrodami, MIG a Flux Cored (plněnými elektrodami).

• Amphenol připojení a dálkové ovládání. Je „plug and play”
inteligence umožňující okamžité automatické nastavení
k Vašemu podavači drátu.

• Tuhý trvanlivý kryt s válcovými tyčemi a podpěrou
pro chráněnou přepravu.

• Kompaktní a lehké.

• Jasné, velké digitální ukazatele.

• Řídící panel má jednoduchý design a je jednoduše se ovládá

• Dálkové ovládání výstupu pro svařování obalenými
elektrodami, TIG nebo MIG.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), drážkování

Základní jednotka obsahuje
• třímetrový vstupní kabel

Objednávání
K1728-12                     V350-PRO          

Elegantně navrženo. Tuhá konstrukce

Výkon                         

Příkon
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LT-7 Tractor 
Zvýšení produktivity s automatickými podavači drátu  NA-3,
NA-4 nebo NA-5. Tento systém byl specielně konstruován
k vytavení většího množství svarového kovu při vyšších
postupových  rychlostech, které eliminují překážky a snižují
cenu. Použitelnost ve výrobě v těžkých provozech a na
montážních výrobních linkách, tyto jednotky jsou
charakterizovány spolehlivostí pro  přesné řízení procesů
svařování – stejně tak pro nejpřesnější požadavky. Důvěřujte
Lincoln automatickému systému svařování pro bezproblémový
provoz! 

• Podává plné dráty 2.4-4.8 mm, od 2.5-10.2 m/min rychlosti
podávání drátu.

• Kalibrovaný pohon traktoru nastavuje rychlost pojezdu
od 0.12-1.8 m/min.

• Vertikální nastavovač hlavy pro nastavení elektrického výletu
drátu od 12.7-127.0 mm.

• Úhle svařování je do 50° od vertikály na každé straně, úhel
tažení je do 30° od vertikály.

• Řídící jednotka může být namontována nalevo či napravo,
pro eliminaci potřeby návratu k zdroji při změnách rutinních
postupů.

• Svary na tupo, horizontální koutové a překryté spoje na levé
či pravé straně rámu traktoru.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
MIG, Flux-Cored (trubička), svařování
pod tavidlem.

Objednávání
K395-2 LT7

Rozsah rychlosti  Rozsah průměru drátu Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon podávání drátu  (mm) V x Š x D váha

výrobku výrobku (m/min) Plný           (mm) (kg)

LT-7 K395-2 115 VAC 2.5 - 10.2 2.4 - 4.8 698 x 838x 356 54

Podavač pro svařování pod tavidlem DC
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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R3R 600-I

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

R3R 600-I K1381-2 230/380/440/3/50-60
600A/44V/35%

103A
75-625A

700 x 565 x 840 209
375A/35V/100% Max. OCV: 64V
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Podívejte se na R3R 600-I – zdroj od Lincoln Electric pro Vaše
svařování obalenou elektrodu v  těžkých provozech.
Ať používáte nelegované, nízkokovodíkové, nerezové nebo
tvrdonávarové elektrody, Idealarc R3R 600-I vytváří plynulý
a stabilní kvalitní oblouk pro trvale stejné výsledky.

Maximální proud 600 A na výstupu zajišťuje u R3R600-I
vynikající chování oblouku při drážkování. R3R 600-I je také
osvědčená svářečka DC TIG – jednoduše se přidá TIG
příslušenství a láhev ochranného plynu.

• Vynikající charakteristiky oblouku pro mnoho typů obalených
elektrod.

• Maximální výstup 600 A umožňuje používat elektrody
do průměru 6.3 mm & drážkování.

• Schopný svařovat rutilovými, bazickými a celulózovými
elektrodami

• Plynule proměnné „Arc Force” a „Hot Start”

• Kompletní s voltmetrem a ampérmetrem.

• Masivní konstrukce krytu pro přenositelnost
a odolnost proti nárazům.

• Vstupní napěťová kompenzace.

• Termostatická ochrana proti přetížení.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
drážkování, TIG (volitelně)

Objednávání
K1381-2 R3R600-I

230/380/440/3/50-60

Výkon                         

Příkon

Svařování obalenou elektrodou a drážkování v těžkých provozech
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

Modul Start nebo Kráter
Umožňuje přídavné nastavení rychlosti
podávání drátu a napětí pro nastavitel-
nou periodu času (10 vteřin max.)
Číslo položky: K334

Deska řízení plnění kráteru
Nastavení koncového proudu a napětí
vyššího či nižšího než u svařovacího
postupu pro nastavitelnou periodu času
jako potřebnou pro řízení velikosti
housenky nebo plnění kráterů na konci svaru.
Číslo položky: K245 (NA-3/NA-4 pouze)

Deska řízení startu
Nastavuje startovací proud a napětí
vyšší či nižší než svařovací postupy
pro nastavitelnou periodu času jak je
potřebná pro řízení průvaru, velikosti
housenky nebo dalších faktorů na startu.
Číslo položky: K221(NA-3/NA-4 pouze)

ADAPTÉRY NA CÍVKY

Spindle adaptér pro Readi-Reels® a cívky
Pro uchycení a další instalace.
Má 51mm O.D. spindle pro přichycení
Readi- Reels a 51mm I.D. cívky doo
kapacity 27.2 kg.
Číslo položky: K162-1

Wire Reel Assembly pro přychycení
22.7 kg nebo 27.2 kg cívek drátu na
automatické podavače drátu. Zahrnuje
přichycení svitku drátu a brzdný
systém.
Číslo položky: K299

Spreadarc™ Oscilátor
Navržen na oscilaci automatické svařo-
vací hlavy pro plynule svařování pří
vysokém zatěžovateli
Číslo položky: K278-1

PROPOJOVACÍ KABELY
Prodloužení pro standardní řízení
ke kabelu hlavy. Pro K208.
Číslo položky: K235-xM 3m nebo 5m

VŠEOBECNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vertikální nastavení hlavy
Poskytuje 102 mm nastavení ruční klikou
Vertikální polohy hlavy.
Číslo položky: K29

Horizontální nastavení hlavy
Poskytuje nastavení kličkou polohy hlavy
Má 51 mm horizontální posuv.
Číslo položky: K96

Magnetická separátor tavidla
Pro svařování pod tavidlem. Ostraňuje
cizí magnetické části z recyklovaného
tavidla.
Číslo položky: K58

Pojezdový unašeč
TC-3 Vysokokapacitní pojezdový unašeč,
Více hlav & řídících jednotek (NA-5)
Číslo položky:
K325HCS 0,1-1,9 m/min
K325HCF 0,4-6,9 m/min

Interface analogového řízení postupů
Volitelný řídící krabička navržený
k namontování a připojení k NA-5
automatickému řízení
(nad kód 8300) a NA-5R.
Číslo položky: K373 (NA-5 pouze)

Moduly časovačů svaru
Umožňuje nastavení času svařování pro
danou periodu svařování. Eliminuje
potřebu stisknout tlačítko stop (pouze NA-5).
Číslo položky:
K337-10 (max. čas 9.9 vteřin)
K337-100 (max. čas 99.9 vteřin)

Sada automatické násypky tavidla
S elektrickým ventilem na tavidlo
Číslo položky: K219

Modul dálkového interface
Umožňuje dálkové ovládání  NA-5 inch
up, inch down, start a stop funkce
jeden z následně dodaných externích
signálů a poskytuje elektrickou izolaci
NA-5 řídících obvodů
Číslo položky: K336



Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
Lift TIG DC (-SA), drážkování

Doporučené volby
5-ti metrový vstupní kabel

Objednávání
K14038-2 LINC 635-S 

K14038-1 LINC 635-SA

C M Y K

C M Y K

www.lincolnelectric.eu

LINC 635-S & SA 
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Výkon                        

Příkon

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

LINC 635-S K14038-2 670A/44V/35%
100A (230V) 15-670 A

230/400/3/50-60 500A/40V/60%
63A (400V) Max. OCV: 78V

670 x 580 x 700 150

LINC 635-SA K14038-1 400A/36V/100%

Spolehlivý s velkým výstupem

www.lincolnelectric.eu
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

LINC 635 je vyjímečně robustním konvenčním usměrňovačem
pro svařování obalenými elektrodami zkonstruovaným pro
použití v drsných podmínkách. Stroj je dostupný ve dvou
verzích, základní LINC 635-S pro svařování s rutilovými,
bazickými a celulózovými obalenými elektrodami a LINC 635-SA
doplněn všemi sofistikovanými funkcemi.

• Masivní konvenční svařovací usměrňovač s vynikajícími
charakteristikami oblouku.

• Schopný svařovat rutilovými, bazickými a celulózovými
elektrodami

• Schopný drážkovat.

• Hot Start podporující vynikající zapalování oblouku
(u verze SA).

• Arc Force pro prevenci „ztuhnutí” elektrody ve svarové
lázní (u verze SA).

• Digitální měřič ukazující svařovací proud (u verze SA).

• Jednoduše srozumitelný grafický řídící panel.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný podle
požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Připravený na přemístění. Vybaven s koly, tyčí na tažení
a dvěma oky na zvedání.

• Schopnost svařování Lift TIG DC (u verze SA).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Sahara ReadyBagTM

Řešení balení pro jakkoliv
nebezpečné podmínky skladování tavidla

Sada Tiny Twinarc
Podává dva dráty 1.2 nebo 1.6 mm pro
vysokorychlostní svařování pod tavidlem
svary kalibrované 14 (1.89 mm) na tlusté
plechy.
Číslo položky:
K129-1/16 (1.6 mm drát)
K129-5/64 (2.0 mm drát)
K129-3/32 (2.4 mm drát)

Twinarc hubice
Podává dva dráty 2.0 mm, 2.4 mm nebo
3.2 mm pro svařování pod tavidlem na
„rychle - vyplněných” spojích nebo
tvrdonávarových housenkách
Číslo položky: K225

Sada Concentric tavidlový kužel
Pro použití s K148, K129 hubicemi.
Poskytuje soustředěné pokrytí tavidlem
kolem drátu
Číslo položky: K285 (pro použití s K129)

Tiny Twinarc® Plný Drát
Narovnává dráty průměrů 1.2 až 2.4
mm. Hodnotný při použití delších
elektrických výletů
Číslo položky: K281

KONTAKTNÍ HUBICE

Sada kontaktní hubice
Pracuje při proudech obvykle pod 600 A
Číslo položky:
K231-3/32 (2.4 mm drát)
K231-1/8 (3.2 mm drát)
K231-5/32 (4.0 mm drát 
K231-3/16 (4.8 mm drát)

Positivní sada kontaktní hubice
Pro svařování při vysokých proudech
Číslo položky:
K148A (2.4-3.2 mm drát)
K148B (4.0-4.8 mm drát)

Linc-Fill prodlužovák dlouhý výlet
Linc-Fill prodlužovák dlouhý výlet pro K148A.
Požadované pro techniku dlouhého výletu
Číslo položky:
K149-3/32 (2.4 mm drát)
K149-1/8 (3.2 mm drát)
K149-5/32 (4.0 mm drát)

Hubice úzká mezera hluboká drážka
Pro průměr drátu 2.4 m, svařování na
tlustých ocelových plechách s takřka
paralelní úzkou mezerou
Číslo položky: K386
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• Světově uznávané svářečky pro 
svařování potrubí

• Robustní konstrukce
pro extrémní prostředí

• Vysoké proudové zatížení
pro materiály velkých tlouštěk

• Velká výkonnost při drážkování 
obloukem

MODEL METODAVÝKON

Ranger 305D

Vantage® 400

Vantage® 500

DCCC/CV

DCCC/CV

20-305 DC
40-300 Trubka
20-250 DC TIG

3

3

3DCCC/CV

30-500 DC
40-300 Trubka
20-250 DC TIG

30-575 DC
40-300 Trubka
20-250 DC TIG

8 000  

13200

14500 
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Svářečky poháněné motorem

www.lincolnelectric.eu

LINC 405-S & SA

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

LINC 405-S K14002-2
400A/36V/35% 63A (230V) 15-400 A

230/400/3/50-60 
240A/29V/100% 40A (400V) Max. OCV: 78V

640 x 580 x 700 126
LINC 405-SA K14002-1
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LINC 405 je vyjímečně robustním konvenčním usměrňovačem
pro svařování obalenými elektrodami zkonstruovaným pro
použití v drsných podmínkách. Stroj je dostupný ve dvou
verzích, základní LINC 405-S pro svařařování s rutilovými,
bazickými a celulózovými obalenými elektrodami a LINC 405-SA
doplněn všemi sofisikovanými funkcemi.

• Masivní konvenční svařovací usměrňovač s vynikajícími
charakteristikami oblouku.

• Schopný svařovat rutilovými, bazickými a celulózovými
elektrodami

• Schopný drážkovat.

• Hot Start podporující vynikající zapalování oblouku
(u verze SA).

• Arc Force pro prevenci „ztuhnutí” elektrody ve svarové
lázní (u verze SA).

• Digitální měřič ukazující svařovací proud (u verze SA).

• Jednoduše srozumitelný grafický řídící panel.

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný
podle požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu a nasávání
nečistot a zplodin.

• Připravený na přemístění. Vybaven s koly,
tyčí na tažení a dvěma oky na zvedání.

• Schopnost svařování Lift TIG DC (u verze SA).

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou,
Lift TIG DC (-SA), drážkování

Základní jednotka obsahuje
• pětimetrový vstupní kabel

Objednávání
K14002-2 LINC 405-S 

K14002-1 LINC 405-SA

Výkon

Příkon

Spolehlivý a významný pomocník

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný
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Invertec® V405-S

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V405-S K12025-1 400/3/50-60
400A/36V/35%

30A
5-400 A

500 x 270 x 610 31
300A/32V/100% Max. OCV: 48V 
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Invertec® V405-S svářečka pro obalené elektrody a Lift TIG
je přenosný a masivní stroj poskytující vynikající charakteristiky
oblouku. S možností napájení z generátoru a celkově všestranný
může být plně využíván kdekoliv od montáží venku až po dílny.
S funkcemi „Lift TIG”, „Hot Start” a nastavitelným „Arc Force”, má
tento zdroj enormní flexibilitu. Vysoký dovolený zatěžovatel
tohoto zdroje podporuje plynulé svařování s širokou škálou typů
obalených elektrod. Invertec 405-S má pevnou průmyslovou
konstrukci s profesionálními funkcemi pro svařování obalenou
elektrodou a Lift TIG a je svářečkou schopnou
provádět nejtvrdší práce.

• Poskytuje široký rozsah výkonů s rozsahem svařovacího
proudu 5-400 A DC.

• Maximální výstup 405 A umožňuje použití elektrod
do průměru 6.3 mm.

• Schopnost svařování s rutilovými, bazickými
a celulózovými elektrodami.

• Plynule proměnné „Arc Force” a „Hot Start”

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky příjemný.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Termostatická ochrana proti přetížení

• Fan on demand (F.A.N.™) – větrák spouštěný
podle požadavku – vestavěný, snižuje spotřebu
a nasávání nečistot a zplodin.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG,
drážkování

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel.

Objednávání
K12025-1 Invertec® V405-S

Výkon

Příkon

Výkonný a přenosný, robustní a spolehlivý

Svářečky poháněné motorem

www.lincolnelectric.eu

Ranger™ 305D
Ranger 305 D CE je výkonná 300 A  DC, dieselovým motorem
poháněná víceprocesorová svářečka. Poskytuje vynikající
obloukové charakteristiky pro svařování obalenou elektrodou
(běžné svařování nebo svařování potrubí), TIG, MIG nebo
drážkování elektrickým obloukem.  Ranger  je celkově zakrytý
a je  chráněna 45 litrová nádrž na palivo, vodou chlazený
dieselový motor Kubota 18.8 HP D722. Dodává 8000 trvalých
(8500 maximum) W při 230/400V (115V pro UK model)
AC  výkonu generátoru a je zřejmé, že je konstruován
pro profesionální svařování s vysokými požadavky. 

• Vynikající svařování stejnosměrným proudem obalenou
elektrodou, svařování shora dolů při svařování potrubí,
CV svařování drátem a Touch-Start TIG. 

• Jednofázový a třífázový 50Hz; 230V  jednofázový
a 400 V třífázový jistič (115V pro UK model). 

• Jednoduchá regulace výkonu v plném rozsahu
na kruhové stupnici 

• Způsob svařování shora dolů  s aktivní regulací intenzity
elektrického oblouku, umožňující vyšší rychlost svařování,
specielně při výplňových vrstvách.

• Regulace intenzity elektrického oblouku umožňuje měkký
nebo více důrazně provařující oblouk při svařování obalenou
elektrodou stejnosměrným proudem nebo při svařování
potrubí způsobem shora dolů a regulaci indukčního
odporu/pinch při CV drát způsobu. 

• Výstupy digitálního ampérmetru a voltmetru snadno umožňují
přesně nastavit váš postup.  Palivoměr, kontrolní světla pro
tlak oleje a teplotu motoru vás ubezpečují o výkonu motoru. 

• Přemístitelná elektrárna dává 8500 max. (8000 trvale) W  při
230/400V (115V pro UK model). Má dostatečný výkon
souběžně pro světla, nástroje, nebo čerpadla a svařování!
Všechno ve stejném čase!

• Plně uzavřená karoserie pro ochranu zařízení a nízkou
hlučnost. 

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost. 

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), drážkování.

Objednávání
K2279-1 Ranger 305D

UK model

K2279-2 Ranger 305D
EU model

Jmenovitý výkon proud/ Výkon motoru Rozměry Čistá
Název napětí/ Rozsah Typ  Počet a otáčky V x Š x D hmotnost

výrobku dovolený zatěžovatel výkonu motoru válců (ot/min) (mm) (kg)

20-305 DC
Ranger 250A/30V/100% 40-300A potrubí Kubota 3 12kW @ 909 x 546 x 1327 341 
305D 20-250A TIG D722 3000

14-29V CV Diesel
8500 W max

8000 W trvale

Dieslovým motorem poháněná svářečka 300A DC
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Výkon                       

Příkon

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Svářečky poháněné motorem

www.lincolnelectric.eu

Jmenovitý výkon proud/ Výkon motoru Rozměry Čistá
Název Číslo napětí/ Rozsah Typ Počet a otáčky V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel výkonu motoru válců (ot/min) (mm) (kg)

DieselVANTAGE 400 K2502-2 350A/34V/100%
30-400 DC Perkins 4 28CV @1500 913 x 642 x 1524 560

VANTAGE 400 (UK) K2502-1 400A/30V/60% 404C-22

DieselVANTAGE 500 K2503-2 400A/36V/100%
30-500 DC Perkins 4 38CV @1500 913 x 687 x 1590 586

VANTAGE 500 (UK) K2503-1 450A/38V/60% 404C-22 TURBO

Vantage® 400 CE / Vantage® 500 CE
Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-Cored (trubička), drážkování

Objednávání
K2502-1 VANTAGE 400 CE
K2503-2 VANTAGE 500 CE

Kompaktní, vícemetodové, vynikající hodnota
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Výkon                         

Příkon
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Invertec®V270-S

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V270-S K12022-1 400/3/50-60
270A/30,8V/35%

20A
5-270 A

385 x 215 x 480 13,5200A/28V/100% Max. OCV: 48V
V270-S - 2V K12022-3 230/400/3/50-60 35 / 20A

11
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Invertec® V270-S je svářečka pro svařování obalenou elektrodou
a Lift TIG, byla zkonstruována a vyrobena s použitím nejnovější
digitální invertorové technologie, kombinující oboje – masivní
průmyslovou konstrukci s vynikajícími charakteristikami oblouku.

Lehká ale pevná konstrukce tohoto zdroje z něj dělá stroj
vhodný pro použití na montážním místě v kombinaci
s generátorem nebo v dílenském prostředí, poskytujíc maximum
flexibility.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Maximální výstup 270 A dovoluje použití elektrod
do průměru 5.0 mm.

• Vynikající výkony při svařování s rutilovými, bazickými
a celulózovými elektrodami.

• Nastavitelný „Arc Force” a „Hot Start” jako standard.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Dostupné v duální verzi s automatickým přepínáním
mezi 230/400V

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení
z generátoru poháněného motorem.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost..

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel,

popruh na přenášení.

Objednávání
K12022-1 Invertec® V270-S

K12022-3 Invertec® V270-S - 2V

Výkon                         

Příkon

Výkonný a přenosný, robustní a spolehlivý

Vantage 400 CE a 500 CE jsou jedny z nejkompaktnějších
a najvýkonnějších motorem poháněných svářeček/generátorů
pro stavby, montáž potrubí nebo pronájem. Také jsou nejtišší,
s hladceběžícími 4-válcovými vodou chlazenými naftovými
motory Perkins®. Používejte tyto vícemetodové svářečky pro
svařování obalenou elektrodou s širokou škálou elektrod,
svařování Lift TIG, CV svařování s ochranným plynem nebo
dráty Innershield a drážkování do průměru uhlíkových elektrod 8
mm pro Vantage 400 a 10 mm pro Vantage 500. Také oceníte
VRD™ (zařízení na snížení napětí ™), které snižuje OCV (napětí
naprázdno) při CC módu svařování obalenou elektrodou pro
zvýšení bezpečnosti. Tyto modely efektivně generují vysoký
přídavný výkon - 3-fázový nebo 1-fázový střídavý proud pro
napájení vašich světel, brusek, napájení nástrojů, Inverteců atd...
Jsou zakryté v tuhém, nerezovém krytu, který vyžaduje minimální
údržbu a je vybaven s mnoha inovativními funkcemi.

• Kompaktní uzavřená nerezová karoserie.
• Více-metodové svařování, jednoduché ovládání.
• Mnoho příkonu z generátoru střídavého proudu.
• Spolehlivý motor Perkins.
• Uzamykatelné, odstranitelné posuvné dveře

pro přístup k motoru.
• Zásuvka na baterii na předku stroje.
• Nahoře připevněný kryt radiátoru.
• Patentové řízení na sklopný řídící panel.
• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám pro bezpečnost

a spolehlivost.

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V205-S K12019-1 230/400/1/50-60
200A/28V/35%

35/20A (slow)
5-200 A

385 x 215 x 480 16,8
170A/26,8V/100% Max. OCV: 48V 

Invertec® V205-S
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Invertec® V205-S svářečka pro svařování obalenou elektrodou
a Lift TIG byla zkonstruována a vyrobena s použitím nejnovější
digitální invertorové technologie, kombinující oboje – masivní
průmyslovou konstrukci s vynikajícími charakteristikami oblouku.

Lehká ale pevná konstrukce tohoto zdroje z něj dělá stroj
vhodný pro použití na montážním místě v kombinaci
s generátorem nebo v dílenském prostředí, poskytujíc
maximum flexibility. Elegantní přepínání 230/400V jednofázové
dovoluje připojit V205S takřka kdekoliv.

• Vyspělé přepínání 230/400V jednofázové.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Maximální výstup 205 A umožňuje použití elektrod
do průměru 4.0 mm.

• Vynikající výkony při svařování s rutilovými, bazickými
a celulózovými elektrodami.

• Nastavitelný „Arc Force” a „Hot Start” jako standard.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení
z generátoru poháněného motorem.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel,

popruh na přenášení.

Objednávání
K12019 -1 Invertec® V205-S - 2V

Výkon                         

Příkon

Chytré přepínání, plně flexibilní

Svářečky poháněné motorem: volby & příslušenství  

www.lincolnelectric.eu
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

PODVOZEK

Vozík se 4-mi velkými koly
Pro převoz uvnitř továrny a na
dvoře. Přívěs s lunetovým
přípojným okem pro Vantage 400 &
Vantage 500
Číslo položky: K767-2

BEZPEČNOSTNÍ SADY
Sada omezovač jisker
Připojeno k tlumiči výfuku.
Omezuje emisi jisker.
Číslo položky: K903-1 pro Vantage
400 & Vantage 500

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
1 potenciometr, 6 pinů, 15m
Číslo položky: K10195-1-15M
Prodlužovaní kabel
Číslo položky: K10398
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• Řeže jakýkoliv vodivý materiál

• Rychlé a čisté řezání v porovnání se řezání kyslíkem

• Vynikající pro kutily, zemědělství, autodílny a průmysl

1-
P

h

MODEL METODYVÝKON

Invertec®PC-25

Invertec® PC-65 

Invertec® PC-105 20-105 

DCCC

DCCC

DCCC

20-65

12-25

3-
P

h

35

9

18

2

2

2

Plazma systémy řezání
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Invertec®V160-S

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V160-S K12016-1 230/1/50-60
160A/26,4V/35%

16A
5-160 A

130A/25,2V/100% Max. OCV: 48V
320 x 200 x 430 10,5

V160-S - 2V K12016-3 115/230/1/50-60 32A / 16A

9
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Invertec® V160-S DC invertorová svářečka pro svařování 
obalenou elektrodou má vynikající řízení oblouku pro populární
rutilové a bazické elektordy. V160-S je profesionální svářečka
s vestavěným Hot Startem a nastavitelným Arc Force podporujícím
obalené elektrody do prům. 4mm. Přidáním plynového ventilu
s TIG hořákem získáte také cenově velmi dostupnou DC
Touch-Start TIG svářečku. Její vstup je (115V/230V nebo 230V
podle modelu), což v kombinaci s její masivní přenosnou
konstrukcí z ní dělá ideální stroj pro svařování mimo dílnu.

• Poskytuje široký rozsah činností s rozsahem svařování 160 A DC

• Pro svařování obalenou elektrodou a „Lift-TIG”.

• Vynikající svařovací výkony pro rutilové a bazické elektrody.

• Funkce nastavitelného řízení Arc Force.

• Vyspělá invertorová technologie pro vynikající výkony oblouku.

• Dostupné též jako duální model, s automatickým
přepínánímmezi 115/230V.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení
z generátoru poháněného motorem.

• Ochrana proti napěťovému a teplotnímu přetížení.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• dvoumetrový vstupní kabel, popruh

na přenášení.

Objednávání
K12016-1 Invertec® V160-S

230/1/50-60

K12016-3 Invertec® V160-S - 2V
115/230/1/50-60

Výkon                         

Příkon

Špičková kvalita oblouku v malém balení

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

www.lincolnelectric.eu

Jmenovitý výkon proud/ Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

K12009-1
145A/25,8V/35% 5-145 A

288 x 158 x 392 6

V145-S 230V/1/50-60
105A/24,2V/100%

16A (slow) 
Max. OCV: 75V

K12009-1P 600 x 180 x 580 11,7
(suitcase)

Invertec® V145-S
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Chování svařovacího oblouku nikdy nedosáhlo tak vysoké úrovně
hladkosti a konzistence. Zavádí nové standardy pro invertory pro
svařování elektrodou. Invertec V145-S nabízí mnohem víc než by
jste očekávali od svářečky jeho velikosti.
Díky Lincoln unikátní funkci 'Auto-adaptive Arc Force' V145-S
okamžitě upravuje svařovací proud pro maximální stabilitu
oblouku, vyhnutí se přilepení elektrody a minimalizaci rozstřiku.
Další unikátní funkce tohoto zdroje je schopnost zvolit buď Soft
nebo Crisp svařovací mód.
V145-S může být použita také pro TIG svařování s vestaveným
Lift TIG módem. Toto dovoluje zapálit oblouk bez kontaminace
wolframem.
Vestavená tolerance vstupního napětí dělá z V145-S zdroj
kompatibilní s dlouhými hlavními kabely (do 60 m) a/nebo
generátorem.

• Vynikající charakteristika oblouku pro rutilové, bazické
a celulózové elektrody do průměru 4.0mm

• Inteligentní „Auto Adaptive Arc Force” pro zabránění přilepení
elektrody a minimalizaci rozstřiku

• Dva módy svařování obalenou elektrodou, Soft a Crisp,
pro výběr správné dynamiky oblouku pro daný typ elektrody

• Vestavěný „Hot Start” pro vynikající zapálení oblouku
• Lift TIG DC, s vynikajícím zapalováním bez znečištění wolframem
• Fan As Needed (FAN) – větrák spouštěný podle potřeby - ke

snížení hluku a znečištění uvnitř stroje
• 230V/1 f (16A) příkon, možnost připojení dlouhého

(60m) kabelu a možnost připojení na generátor
(příkon 3,0 kW@100%, 4,4 kW@35%)

• Teromostaticky chráněno
• Vysokorychlostní invertor pro co největší přenosnost a vyšší účinnost
• Masivní a nárazuodolný kryt
• Ergonomické držadlo a pás na přenášení v základní výbavě
• Balíček Přenosné provedení s vybavením. „Kufr připravený ke

svařování” zahrnuje elektrodový kabel, zemnící kabel, štít,
oklepávací kladívko a drátěný kartáč

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost a
spolehlivost.

Metody svařování
Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje
• 2m-vstupní kabel, popruh na přenášení.

Objednávání
K12009-1 Invertec® V145-S
K12009-1P Invertec® V145-S

„Package”
K12009-3 Invertec® V145-S - 12V

Výkon                         

Příkon

Nemůžete mít přenosnější než tuto!

Plazma systémy řezání

www.lincolnelectric.eu

Invertec® Pro-Cut 25
PC25 je jedním z nejlepších příkladů jak může být dnešní
zařízení pro řezání plazmou snadno použitelné a mobilní.
Kombinuje příští generaci plazmových technologií a dostatečný
výkon  pro řezání o tloušťce stěny 9 mm  nelegovaných ocelí,
v kompletu vážícím pouze 13,4 kg. 

Válcovny plechu a karosárny shledají PC25 zvláště vhodné
k použití s jeho zadním osvětlovacím systémem LED
indikátorem stavu, 4,5 m plazmovým hořákem a celkovou
regulací vzduchu. 

• 25 A řezacího výkonu z pouhých 13,4 kg vážícího stroje (bez
kabelů) pro materiály do tloušťky stěny 9.5 mm.

• Přihlášený patent PCT 20 pro hořák a VORTECH technologii
přídavných materiálů pro bezkonkurenční přesnost a rychlost
řezání.

• Automatické přepojování mezi 115 V a 230 V pro vyšší
flexibilitu

• Parts in Place – bezpečnostní indikátor a uzamykatelný obvod
pro bezpečnostní ochranu operátora i systému

• Může být napájeno většinou Lincoln motorem poháněných
svářeček.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metody svařování
Řezání vzduchovou plazmou, drážkování

Základní jednotka obsahuje
• 2m přívodního kabelu, 5 m ručního

řezacího hořáku, zemnící svorku
a kabel, sadu pro připojení vzduchu, 
sadu  přídavných materiálů pro řezací 
hořák.

Objednávání
Wf200115 Invertec PRO-CUT 25

Jmenovitý výkon proud/ Řezací Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ kapacita Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel (mm) výkonu (mm) (kg)

PRO-CUT 25 WF200115 230/1/50-60 25A/90V/35% 6 @ 56 cm/min 12-25 A 254 x 165 x 405 9 

Přenosný řezací výkon do 9 mm
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Plazma systémy řezání

www.lincolnelectric.eu

Invertec® PC65 je systém pro řezání vzduchovou plazmou pro
nelegované ocele, nerez ocele, hliník a většinu kovů.
Na základě poslední invertorové technologie má Invertec®

PC65  přičleněny charakteristiky na základě celosvětových
poznatků umožňující provedení řezů vysoké kvality pro vysoký
rozsah tloušťek až do 18 mm  pro PC65 a 35 mm pro PC105.

Rychlospojka pro montážní připojení hořáku ochraňuje proti
náhodnému dotyku s živými částmi, dovoluje snadné přepínání
mezi ručním a strojním hořákem. 

• Nejpokrokovější invertorová technologie, vynikající provedení
a spolehlivost.

• Pilotní oblouk řídí udržování nepřerušovaného oblouku když
řezání expanduje kov nebo rošty. Plynulá regulace proudu.

• Kompenzace výkonu při kolísání v síti.

• Široký rozsah aplikací včetně drážkování, uvnitř rohů, řezání
sedlových plechů pro potrubí a další.

• Připojení dálkového ovládání (PC 105).

• Ochrana proti přetížení a výstražná kontrolka.

• Vyhovuje IEC974-1, RHOS a CE normám pro
bezpečnost a spolehlivost.

Metoda
Řezání vzduchovou plazmou, drážkování

Základní jednotka obsahuje
3m přívodního kabelu, 6 m ručního
řezacího hořáku, zemnící svorku
a kabel, sadu pro připojení vzduchu,
sadu přídavných materiálů pro řezací
hořák.

Objednávání
K12012-1 Invertec PC-65
K12013-1 Invertec PC-100

Jmenovitý výkon proud/ Řezací Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon napětí/ kapacita Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel (mm) výkonu (mm) (kg)

PC 65 K12012-1 400/3/50-60
65A/106V/35%

18 20-65 A 385 x 215 x 586 19
55A/102V/60%

PC105 K12013-1 400/3/50-60
105A/122V/35%

35 20-105A 500 x 275 x 711 32
80A/112V/60%

Invertec® PC-65 & PC-105
Plazmové řezačky

82

P
lazm

a systém
y řezán

í

Výkon                         

Příkon

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Handy Stick

Jmenovitý výkon Rozměry Čistá
Název Číslo Příkon proud/ Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

HANDY K10421-1 230/1/50-60 130A/35% 16A 5-130 A 320 x 200 x 430 4,5
STICK
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Ø(mm) 2,0 2,5 3,2

Bazické X X X
Rutilové X X X

• Vynikající charakteristiky oblouku pro rutilové a bazické
elektrody

• Malý a výkonný. Pouze 4,5kg

• Připraven svařovat. Včetně sady kabelů

• Vyhovuje IEC974-1, ROHS a CE normám pro bezpečnost
a spolehlivost.

Metoda
Svařování obalenou elektrodou

Základní jednotka obsahuje
Vstupní kabel 5m, zemnící kabel 2m,
držák elektrody a kabel 5m

Objednávání
K10421-1      HANDY STICK        

Výkon                         

Příkon

Nemůžete mít menší a přenosnější než tuto!
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Svařování obalenou elektrodou: Metoda & Graf výběru

www.lincolnelectric.eu
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Nerez ocel
Nelegovaná ocel
Vysokovýtěžkové elektrody
Drážkování

Graf výběru pro svařování obalenou elektrodou:

Obal 

Oblouk

Svarová lázeň

Základní materiál

Ochranná atmosféra

Jádro elektrody

Směr svařování

Roztavená struska

Ztuhlá struska

Ztuhlý svarový kov

V této metodě svařování, je vytvořen elektrický oblouk mezi obalenou tavící se elektrodou a základním
materiálem ke svařování, což způsobuje roztavení základního materiálu, jakož i elektrody. Elektroda je
z podobného materiálu jako základní materiál a tavením poskytuje do svaru (spoje) přídavný materiál.
Elektroda může být obalená bazickým, rutilovým nebo celulózovým materiálem, a jakmile obal shoří chrání
oblouk a svarovou lázeň od atmosféry plynovým krytem, struska, která tuhne nad nově provedeným svarem
ho také chrání od okolní atmosféry.

Svařování obalenou elektrodou (M.M.A.)

Metoda SMAW

Plazma systémy řezání: volby & příslušenství 

www.lincolnelectric.eu
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ŘEZACÍ KROUŽKY

Číslo položky:
W0300199A pro PC65
W0300194A pro PC105

PODVOZKY

2-kolečkový vozík, dodávaný jako
sada, pro použití s PC65
Číslo položky: W0200002

4-kolečkový podvozek s místem pro
umístěný láhve plynu, dodávaný
jako sada, pro použití s PC105
Číslo položky: W0200003

tloušťka plechu
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Environmentální systémy

• Redukují dým a kouř od svařování na pracovišti

• Pomáhají splňovat poslední OSHA požadavky

• Přenosné, montovatelné na stěnu nebo široké

využití systému v dílnách 

M
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MODEL METODA FILTR CHARAKTERISTIKY

Miniflex™

Mobiflex™ 200-M

Mobiflex™ 400-MS

Statiflex™ 200-M

Statiflex™ 400-MSN
a 

st
ěn

u

• • •

• •

• • •

• • •

•

•

• • • •

•12m2

50m2

30m2

50m2

30m2

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou

Vyberte Lincoln svářečky pro svařování obalenou

elektrodou na:

• Svařování  materiálů a tloušťek v širokém rozsahu

• Konvenční nebo invertorové modely

TYP METODAVÝKON CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI 

Handy Stick

Invertec® V145-S

Invertec® V160-S 

Invertec® V160-S-2V

Invertec® V205-S 

Invertec® V270-S 

Invertec® V270-S-2V
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LEGENDA:         Vynikající        Dobrý        Volitelný
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Jak používat tento katalog

www.lincolnelectric.eu
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Úvodní odstavec
Toto je všeobecný popis
výrobku. Může též zahrnovat
vlastnosti a použití. 

Ikony Příkonu & Výkonu
Viz. popis níže.

Výhody Lincoln
Tato část zdůrazňuje hlavní
funkce a výhody výrobku.

Část katalogu
Označuje část katalogu pro
jednoduché nalezení výrobku.

Obrázek výrobku
Detailní fotografie výrobku Lincoln.

Název výrobku
Oficiální jméno výrobku Lincoln.

Objednávání
Pro objednání - vyberte číslo
výrobku nejvíce vyhovujícího
vašim potřebám svařování.

Technická specifikace
Běžné specifikace,
zatížitelnosti, rozměry
a hmotnost výrobku.

www.lincolnelectric.eu

Invertec® V270-S

Jmenovitý výkon proud

Rozměry Čistá

Název Číslo Příkon
/napětí Hodnota Rozsah V x Š x D hmotnost

výrobku výrobku
/dovolený zatěžovatel pojistky výkonu (mm) (kg)

V270-S K12022-1 400/3/50-60 270A/30,8V/35%
20A 5-270 A 385 x 215 x 480 13,5

200A/28V/100%
Max. OCV: 48V

V270-S - 2V K12022-3 230/400/3/50-60
35 / 20A
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Invertec® V270-S je svářečka pro svařování obalenou elektrodou

a Lift TIG, byla zkonstruována a vyrobena s použitím nejnovější

digitální invertorové technologie, kombinující oboje – masivní

průmyslovou konstrukci s vynikajícími charakteristikami oblouku.

Lehká ale pevná konstrukce tohoto zdroje z něj dělá stroj

vhodný pro použití na montážním místě v kombinaci

s generátorem nebo v dílenském prostředí, poskytujíc maximum

flexibility.

• Vynikající charakteristiky oblouku.

• Maximální výstup 270 A dovoluje použití elektrod

do průměru 5.0 mm.

• Vynikající výkony při svařování s rutilovými, bazickými

a celulózovými elektrodami.

• Nastavitelný „Arc Force” a „Hot Start” jako standard.

• Řídící panel plně vybavený a uživatelsky přátelský.

• Dostupné v duální verzi s automatickým přepínáním

mezi 230/400V

• Napěťová kompenzace umožňuje použít vzdálené napájení

z generátoru poháněného motorem.

• Funkce „Lift TIG” bez znečištění wolframem.

• Digitální displej dovoluje přesné nastavení svařovacího proudu.

• Vyhovuje IEC974-1 a CE normám.

• 2 roky záruky na díly a práci.

Metody svařování

Svařování obalenou elektrodou, Lift TIG

Základní jednotka obsahuje:

• dvoumetrový vstupní kabel,

popruh na přenášení.

Objednávání:

K12022-1 Invertec® V270-S

K12022-3 Invertec® V270-S - 2V

Výkon                         

Příkon

Výkonný a přenosný, robustní a spolehlivý

Svářečky pro svařování obalenou elektrodou
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Značky výkonu

Značky příkonu:

Pro konstantní proud
elektroda a metody TIG.

Pro konstantní napětí MIG,
plněný drát a metodu svařování-
pod tavidlem.

Pro vícemetodové aplikace
konstantní proud nebo
konstantní napětí.

Jednofázové napájení

Třífázové napájení

Jedno nebo třífázové napájení

Výstup střídavého
svařovacího proudu. 

Výstup stejnosměrného
svařovacího proudu.

Výstup střídavého nebo
stejnosměrného svařovacího
proudu.

115 V střídavý
Napájení podavače

42 V střídavý
Napájení podavače

40 V stejnosměrný
Napájení podavače

Plynulý pomocný
výstupní výkon

2-kladkový
podavač drátu 

4-kladkový
podavač drátu

Pokročilá technologie
řízení vlny

50/60 Hertz napájení

Generátor – Nafta

www.lincolnelectric.eu
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Polohu odsávacího ramen ProSource LV™  je možno pro různé
aplikace snadno umístit tak, aby byla umožněna vysoká rychlost
odsávání vzduchu a zplodin. Toto rameno o průměru 203 mm
a úsporný filtr systému údržby kombinovaný s nejlepšími
charakteristikami jsou v průmyslu vysoce ceněny. Lehk
ramena se snadno umísťuje a drží svoje místo bez vybočení.

Kladem je univerzálnost  s 360° otočným dýmníkem, který může
být namontován se sadou světel a senzorem elektrického
oblouku, který aktivuje ventilátor, když je snímán záblesk
oblouku. Ramena 3,0 m nebo 3,9 m jsou do
tupné pro oba, mobilní a nástěnné systémy. 

LFA3.1 a LFA4.1 Ramena:

• Pružně vyvážená a snadno polohovatelná.

• Délka 3 nebo 4 metry.

• 360° otočný dýmník

Pro centrální filtraci vyberte centrální filtrační
jednotku Statiflex 6000-MS. S kapacitou 6375
m3/h Statiflex 6000-MS může zajistit filtraci až pro
čtyři odsávací ramena používaná současně.

• Filtrační plocha povrchu 150m2.

• Filtrační odpadní nádoba: 100 litrů.

• Pro čtyři nebo více odsávacích ramen, jestliže
používáte automatický stop/start senzor.

• Automatické čištění filtru.

• 99.8%  účinnost.

• Též pro velké dýmníky nebo odsávací stoly.

Statiflex & Mobiflex
Mobiflex 200M and 400-MS

• Účinnost filtru do 99,8%.

• Elektronický tlakový systém
monitoruje vnitřní statický tlak
a řídí čištění filtru

Statiflex 6000-MS
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S novým Lincoln Electric Miniflex je velmi snadné ochránit
svářeče proti vdechování dýmu a kouře od svařování, které
mohou mít škodlivé účinky.
Přenosný svářečský odsavač dýmu a kouře vyniká v provedení,
konstrukci a pohodlné obsluze a manipulaci.
Svářeči mohou být nyní ochráněni v průběhu všech druhů
svářečských činností a v jakýchkoli situacích protože Miniflex
může být též použit v omezených prostorech a jiných místech,
která nejsou přístupná s jinými odsavači dýmu a kouře od svařování.

• Dobře promyšleno, uživatelsky příznivá konstrukce.

• 4-stupňový filtrační systém s účinností: 99,7%.

• Dva výkonné motory: 1,2 k.s. každý.

• Automatické start/stop standardní přepínání.

• Max. odsávací kapacita: - poloha 1: 160m3/h, - poloha 2: 230m3/h.

• Hladina hluku s instalovaným osvětlením: 70 dB.

• Hlavní filtr s lapačem jisker: 12 m2.

• Aktivační uhlíkový filtr: volitelný:

• Standardní sada kol.

• Hmotnost: 15 kg.

• Indikátor zaneseného filtru a BIA-W3: volitelný.

Metody
Svařování obalenou elektrodou, TIG, MIG,
Flux-cored (trubička)

Základní jednotka obsahuje
•  3 m lano (AWG 14) s 15 A zásuvka 

(NEMA 5-15).
•  2.5 m dlouhé x 1-3/4 45 mm O.D.

extrakční hadice.
•  LongLife®-H hlavní filtr.
•  HEPA filtr.
•  2 náhradní sady uhlíkových kartáčů  

a těsnění pro motory.

Objednávání
7603001700 Miniflex

Miniflex™
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Přenosný odsavač zplodin svařování

Environmentální systémy

Příkon
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Podavače drátu pro

poloautomatické svařování ........ 50-61

Svářečky pro svařování

automatem pod tavidlem ............ 62-69

Podavače drátu pro svařování

automatem pod tavidlem ............70-75

Svářečky poháněné motorem .... 76-79
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Lincoln Electric Europe

Proč koupit Lincoln Electric?
Společnost Lincoln Electric: 

• je jeden z největších výrobců přídavných materiálů a strojů pro
svařování v Evropě.

• vyrábí v Evropě více než 75 let.

• má 17 prodejních poboček v celé Evropě a více než 1500
pracovníků pro uspokojení svých zákazníků. 

• nabízí kompletní řešení pro svařování
- ucelenou řadu obalených elektrod, plněných elektrod, TIG, 

MIG/MAG drátů a přídavných materiálů pro svařování pod 
tavidlem pro uhlíkové a nízkolegované ocele, nerezové ocele,
tvrdonávary, litiny a neželezné kovy.

- Zařízení, které odráží nejnovější průmyslový vývoj zahrnujíc 
stroje pro vařování obalenou elektrodou, metodou TIG, CV 
MIG svářečky, CC/CV svářečky pro více metod, plazmové 
řezačky, svařovací generátory, podavače drátu, 
robotizované/automatizované systémy, příslušenství,
a odsávací systémy.

- postupy svařování pro průmysl
- základní a pokročilý výcvik svařování

Pro více informací navštivte www.lincolnelectric.eu

Zeptejte se Lincolna, zeptejte se expertů na svařování!

Informace na internetu

www.lincolnelectric.eu
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Navštivte Lincoln Electric Europe na síti Internet:

www.lincolnelectric.com

• Zůstaňte na nejnovější aktuální
představení posledních
výrobků, zpráv a reklamy. 

• Najdete ty správné výrobky pro
vaše aplikace s použitím našeho
on-line katalogu a doporučených
souborů seznamů.

• Stáhněte si literaturu týkající
se výrobků.

• Místa, kde je možné koupit
výrobky Lincoln. 

• Naskenujte si naší rozsáhlou
knihovnu technických  témat,
včetně příkladů použití, „jak na
to”,  články, projekty, teorie
svařování/řezání a často
pokládané dotazy.  

• Pošlete e-mailem vaše dotazy
na experty Lincoln.
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POLITIKA PODPORY ZÁKAZNÍKA
Podnikáním Lincoln Electric Europe je výroba a prodej svařovacího zařízení, přídavných materiálů a zařízení pro řezání vysoké kvality. Naším
úkolem je splnit požadavky zákazníka a předčit jeho očekávání. V případě potřeby může zákazník požádat Lincoln Electric o radu nebo informaci
týkající se užívání jeho výrobků. Našim zákazníkům odpovíme na základě nejlepších informací, které v současné době máme. 
Lincoln Electric není v pozici, že může zaručit nebo garantovat takové rady a nepřebírá žádnou odpovědnost s ohledem na takové rady a

informace.  Výslovně odmítáme jakoukoli  záruky  v jakémkoli případě, včetně odpovědnosti za zdraví a způsobilost pro jakékoli specifické účely
zákazníka s ohledem na takové informace nebo rady. Z praktického důvodu, nemůžeme též převzít jakoukoli odpovědnost za aktualizaci nebo
opravu, jakýchkoli takových informací jednou daných, ani za jejich obstarávání nebo  poradenství, rozšíření nebo změny jakýchkoli záruk, s
ohledem k prodeji našich výrobků.
Lincoln Electric je citlivě reagující výrobce, ale výběr a užití specifických výrobků prodaných Lincoln Electric zůstává výhradně v rámci pravomoci
a výhradní odpovědnosti zákazníka. Mnoho proměnných, mimo kontrolu Lincoln Electric, ovlivní výsledky  získané při použití těchto typů
výrobních metod a provozních požadavků.
Předmět ke změně – Podle našich nejlepších znalostí je tato informace v době tisku správná.
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