
REBELIE NARŮSTÁ.
EMP 215ic EMP 235ic EMP 255ic EMP 320icEM 215ic



REBEL – UMĚNÍ SVAŘOVAT VE VÍCE 
PROCESECH. PRŮMYSLOVÉ STROJE, 
KTERÉ MUSÍTE VIDĚT, ABYSTE UVĚŘILI. 

Ať už si vyberete přenosný jednofázový zdroj EMP 215ic, nebo třífázovou 
průmyslovou jednotku EMP 320ic, uchvátí vás stabilita a spolehlivost oblouku 
zaručující nejlepší výkon. O každém Rebelovi platí tři věci: vyhrává nad konkurencí, 
umí svařit cokoli ve vaší dílně nebo v terénu a usnadní vám práci.

TECHNOLOGIE VYŠŠÍ ÚROVNĚ
Ať už svařujete dva roky nebo dvacet let, exkluzivní 
technologie Rebela sMIG (smartMIG) vás jistě ohromí. 
Pro nováčky existuje základní režim s velmi jednoduchým 
nastavením. Pro zkušené svářeče nabízí zabudované 
dynamické řízení oblouku, které neustále monitoruje 
svar a přizpůsobuje se vaší technice. Získáte tak měkký, 
stabilní oblouk a vysoce kvalitní, opakovatelné svary.

VYSOKÝ VÝKON
O mnoha svařovacích zdrojích se tvrdí, že slouží jako 
multifunkční, ale jsou to jen o něco lépe zamaskované 
jednotky ke svařování MIG. Rebel tedy ne. Naše 
zdroje opravdu umí svařovat ve více procesech. Ať už 
svařujete metodou MIG, plněnou elektrodou, MMA 
– dokonce i celulózovými elektrodami 6010 – nebo 
metodou TIG, svařovací zdroje Rebel podávají takový 
výkon, jako by byly ke konkrétnímu procesu stvořené. 

BEZKONKUREČNÍ HOUŽEVNATOST
Pohybujete se v provozu, v terénu i v dílně. Potřebujete 
tedy stroj, který můžete snadno přenášet a který 
vydrží drsné podmínky. Rebel to zvládá. Díky pevné 
ochranné kleci s několika madly, ocelové konstrukci 
a ochrannému krytí IP23S vám robustní Rebel dodá 
důvěru a budete moci jít pracovat kamkoli bez obav.



TECHNOLOGIE SMART MIG
Tato technologie, kterou nazýváme sMIG 
(smartMIG), vede k menšímu rozstřiku, minimalizuje 
u svarů defekty a přizpůsobuje se vaší technice. 
Získáte tak měkký, stabilní oblouk a opakovatelné 
svary. Stačí jen nastavit průměr drátu, tloušťku 
svařovaného materiálu a můžete začít. 
Na vašich zkušenostech nezáleží, nastavení je 
rychlé a snadné – základní režim pro nováčky  
a pokročilý režim pro zkušené svářeče. 

ZVOLTE sMIG V NABÍDCE

ZVOLTE PRŮMĚR DRÁTU

ZVOLTE TYP MATERIÁLU

NASTAVTE TLOUŠŤKU MATERIÁLU

ZAČNĚTE SVAŘOVAT A sMIG UŽ TO ZA VÁS DODĚLÁ



ZVOLTE SI VHODNÉHO REBELA 
PODLE SVÝCH POTŘEB.

Tento návod vám pomůže zvolit si ten správný stroj podle vašich 
potřeb. Podívejte se na níže uvedené otázky, příslušné údaje pak 
najdete u obou svařovacích zdrojů. 

REBEL EM 215ic / EMP 215ic

Pro maximální přenosnost

Vstupní napětí Jedna fáze (1 f) 110–230 V

Dovolené zatížení 205 A při 25 %

Maximální zatížení 240 A

Průměr cívky 200 mm

Hmotnost 18,6 kg (přenosný)

Podávání 2 kladky, rychlost podávání drátu 12,6 m/min

Typ drátu a rozměry Nízkolegovaná ocel 0,6–1,0 mm

Nerezavějící ocel 0,8–1,0 mm

Plněná elektroda 0,8–1,2 mm

Hliník 1,0–1,2 mm

REBEL EMP 235ic

Pro dílny s jednofázovým napájením 

Vstupní napětí Jedna fáze (1 f) 110–230 V

Dovolené zatížení 230 A při 25 %

Maximální zatížení 250 A

Průměr cívky 200–300 mm

Hmotnost 28,6 kg

Podávání 2 kladky, rychlost podávání drátu 17,8 m/min

Typ drátu a rozměry Nízkolegovaná ocel 0,6–1,0 mm

Nerezavějící ocel 0,8–1,0 mm

Plněná elektroda 0,8–1,2 mm

Hliník 1,0–1,2 mm
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Jaké vstupní napětí máte k dispozici na pracovišti?
Jedna fáze (1 f) pracuje dobře při používání drátu o průměru 0,8–1,0 mm a u krátkých svarů pomocí plněné 
drátové elektrody o průměru 1,2 mm. Pro použití s dráty o průměru 1,2 mm a vyšším zatěžovatelem bude 
vhodnější třífázový systém. 

Jak budete zdroj používat nejčastěji?
Pro práci v terénu zvažte jeden ze strojů na 5kg cívky (200 mm). Pro dílny s vyšší spotřebou  
drátů si pak vyberte takový zdroj, který zvládne 18kg cívky (300 mm).

Jaký je požadovaný stupeň dovoleného zatížení?
Zvolíte-li zdroj s vyšším zatížením, můžete ve výrobním prostředí používat  
silnější dráty a plněné drátové elektrody.



REBEL EMP 320ic

Pro svařování ve výrobě s plnými dráty a plněnými drátovými elektrodami

Vstupní napětí Tři fáze (3 f) 360–440 V

Dovolené zatížení 320 A při 40 %

Maximální zatížení 350 A

Průměr cívky 200–300 mm

Hmotnost 31,4 kg

Podávání 4 kladky, rychlost podávání drátu 20,3 m/min

Typ drátu a rozměry Nízkolegovaná ocel 0,8–1,4 mm

Nerezavějící ocel 0,8–1,4 mm

Plněná elektroda 0,8–1,6 mm

Hliník 1,0–1,2 mm

REBEL EMP 255ic

Pro svařování ve výrobě s plnými dráty

Vstupní napětí Tři fáze (3 f) 360–440 V

Dovolené zatížení 255 A při 40 %

Maximální zatížení 300 A

Průměr cívky 200–300 mm

Hmotnost 31,4 kg

Podávání 4 kladky, rychlost podávání drátu 20,3 m/min

Typ drátu a rozměry Nízkolegovaná ocel 0,8–1,2 mm

Nerezavějící ocel 0,8–1,2 mm

Plněná elektroda 0,8–1,2 mm

Hliník 1,0–1,2 mm
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Informace pro objednávání viz zadní strana.



VŠE, CO MUSÍTE  
VĚDĚT O REBELOVI
Rebel – výsledek mnohaletého průzkumu u koncových 
uživatelů – v sobě spojuje nejnovější svařovací 
technologii s intuitivním uživatelským rozhraním 
umožňujícím jednoduchý a rychlý začátek svařování.

DISPLEJ TFT / UŽIVATELSKÉ 
ROZHRANÍ 
Všechny verze zdrojů pro více svařovacích procesů 
(EMP, ESAB Multi-Process) jsou vybaveny barevným 
displejem TFT 4,3”. Panel umí údaje zobrazit ve  
22 různých jazycích, proto se zdroj snadno 
nastavuje nehledě na národnost uživatele.  
Panel také nabízí:

  Seznamy náhradních a spotřebních dílů  
a rozložených schémat mechanismu podávání 
drátu a MIG hořáku

  Pokyny ohledně parametrů pro všechny  
svařovací procesy

  Doporučení k údržbě

POMALÝ START 
Při jeho spuštění se rychlost podávání drátu 
na začátku svařování sníží a zároveň začne 
proudit plyn. Rychlost podávání drátu se zvýší na 
nastavenou hodnotu, až se drát dostane do styku 
se základním materiálem. Zajišťuje to hladký svar 
bez rozstřiku.

VENTILY PRO DVOJÍ PŘÍVOD PLYNU 
A VENTIL PRO VÝSTUP PLYNU U TIG 
Pomocí ventilů pro dvojí přívod plynu je možné připojit 
zároveň (nebo samostatně) dva různé plyny. 
V kombinaci s ventilem pro výstup plynu umístěným 
na přední straně zdroje lze za použití různých plynů 
připojit a používat oba hořáky MIG a TIG. Začátek 
toku plynu je řízen automaticky a již nepotřebujete 
ruční plynový ventil na TIG hořáku.

4KLADKOVÝ PODAVAČ S PROFUKEM 
PLYNU A POMALÝM POSUVEM 
DRÁTU 
Pro rychlou výměnu cívky drátu podle potřeby mají 
svařovací zdroje EMP 255ic a EMP 320ic funkce pomalého 
posouvání drátu a profuku plynu. Drát lze zavádět do 
hořáku a plyn může být skrz systém hnán bez i pokud 
nesvařujete. 4kladkový podavač zajišťuje přesné a 
konzistentní podávání drátu nehledě na jeho materiál a 
typ. Podávací kladky a vodiče drátu lze snadno vyjmout 
a nahradit bez použití nářadí. Při vysoké rychlosti podávání 
drátu se zvětší tloušťka materiálu, který lze svařovat 
tenčími dráty, např. z nerezavějící oceli nebo hliníku  
o průměru 0,8 mm.



PRŮVODCE VLASTNOSTMI EM 215ic EMP 215ic EMP 235ic EMP 255ic EMP 320ic

Funkce svařování MIG/MAG X X X X X

Funkce svařování MMA X X X X

Funkce svařování Lift TIG X X X X

sMIG X X X X X

Vícejazyčný displej TFT X X X X

Průměr cívky 200 mm X X X X X

Průměr cívky 300 mm X X X

2kladkový podavač X X X

4kladkový podavač X X

Ukládání nastavení svařování (do pamětí) X X X X

Regulace indukčnosti X X X X

Funkce zámku 2T a 4T X X X X

Nastavitelné napětí X X X X

SCT X X X X

Nastavitelná doba dohoření drátu X X X X

Předfuk a dofuk plynu (TIG a MIG/MAG) X X X X

Bodové svařování (MIG/MAG) X X X X

Profuk plynem X X

Zavádění drátu X X

Pomalý start X X

Nastavitelné funkce Hot start a Arc force (MMA) X X X X

Nastavitelný nárůst/pokles proudu (TIG) X X X X

Ventil k dvojímu přívodu plynu X X X

Ventil k výstupu plynu pro TIG X X X

UNIVERZÁLNÍ VOZÍK 
Dvoukolový vozík je vybaven beznástrojovým upnutím 
napájecího zdroje a je určen k převážení malých i velkých 
plynových lahví (do 50 l). Díky kompaktnímu tvaru a malé 
stopě se s ním snadno manévruje mezi dveřmi a v úzkých 
prostorech. 



REBEL EM 215ic a EMP 215ic 

Rebel 215 je k dispozici s dvěma odlišnými verzemi panelu. Multifunkční zdroj EMP 215ic  
se hodí do menších dílen, servisů a opraven a k práci na montážích v terénu.  
Je to skutečně zdroj, který „svařuje kdekoli a cokoli“. Umí pracovat s metodou MIG/MAG,  
MMA a TIG s jakýmkoli vstupním napětím od 120 V do 230 V. Zdroj EM 215ic je určen ke 
svařování jednou metodou, MIG/MAG, a rovněž může používat různá napětí.

EM 215ic 
EM 215ic má přímý digitální panel, na němž se všechna 
nastavení ovládají knoflíky. Tento stroj lze používat v 
manuálním režimu, kde se rychlost podávání drátu a napětí 
nastavuje samostatně, nebo v režimu sMIG s nastaveným 
průměrem drátu a tloušťkou materiálu. Svařovací zdroj 
si automaticky nastaví správnou rychlost podávání drátu 
a napětí a přizpůsobí se technice svařeče. Dokonalá 
kombinace jednoduchosti a výkonu pro aplikace MIG/MAG.

EMP 215ic 
EMP 215ic má barevný vícejazyčný displej TFT, na němž 
může svařeč personalizovat obsah a zvolit si z předložených 
možností. Pro jednoduchost používejte základní režim, pro 
téměř neomezené vyladění svařování pak pokročilý režim. 
Při výběru modelu EMP jsou k dispozici funkce, díky nimž u 
svařování MIG/MAG, MMA a TIG získáte jedinečný výkon.

TECHNICKÉ ÚDAJE EM 215ic / EMP 215ic

Rozsah nastavení (MIG/MAG) 15 A/14,8 V – 230 A/25,5 V

Rozsah nastavení (TIG) – pouze EMP 215ic 5 A/10,2 V – 200 A/18 V

Rozsah nastavení (MMA) – pouze EMP 215ic 16 A/20,6 V – 180A /27,7 V

Dovolené zatížení (MIG/MAG)

25% DZ 205 A/24,3 V

60% DZ 125 A/20,3 V

100% DZ 110 A/19,5 V

Rozsah napájecího napětí 120–230 VAC (1 f)

Rozsah rychlosti podávání drátu 1,5–12,1 m/min

Hmotnost 18,2 kg

Rozměry napájecího zdroje (D x Š x V) 584 x 229 x 406 mm

Síťová zástrčka 230 V, 16 A

Informace pro objednávání viz zadní strana.



ÚKON Č. dílu Popis

Vyměňte ocelový bovden za teflonový (PTFE) s nízkým třením 0700200091 3 m teflonový bovden pro drát o průměru 0,8–1,0 mm

Vyměňte podávací kladky za kladky s drážkou ve tvaru U 0367556004 Podávací kladka s drážkou ve tvaru U pro drát o průměru 1,0/1,2 mm

Vyměňte výstupní průvlak za teflonový 0464598880 Teflonový výstupní průvlak pro hliník

PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU – EM 215ic / EMP 215ic / EMP 235ic ESAB doporučuje OK Autrod 5183 se 100% argonem jako ochranným plynem. 
Je důležité systém správně nastavit a při svařování hliníku používat vhodná příslušenství.

ÚKON Č. dílu Popis

Při dodávce je hořák PSF 305 nastaven pro drát o průměru 1,2 mm 0458401880 PSF 305, 3 m svařovací hořák

Vyměňte podávací kladku za kladku s drážkou ve tvaru V pro drát o průměru 1,2 mm 0367556003 Podávací kladka s drážkou ve tvaru V pro drát o průměru 1,0/1,2 mm

PRO SVAŘOVÁNÍ PLNĚNOU DRÁTOVOU ELEKTRODOU DUAL SHIELD – EM 215ic / EMP 215ic / EMP 235ic ESAB doporučuje použít 
OK Tubrod 15.14 o průměru 1,2 mm v kombinaci s MIG/MAG hořákem PSF 305.

REBEL EMP 235ic 

Rebel EMP 235ic s 15kg cívkou je nejlépe přenosná svářečka ve své třídě, se silou a výkonem, 
které zvládnou i ty nejnáročnější práce. Díky schopnosti EMP 235ic svařovat ve více procesech 
spolu s nízkou hmotností a kompaktním tvarem je tento zdroj skutečně univerzální. 

NEVÍDANÁ PŘENOSNOST 
Rebel EMP 235ic váží pouhých 28,6 kg, je tak nejlehčím 
strojem ve své kategorii. Pomocí dokonale umístěných 
rukojetí a možnosti odpojit zdroj napájení z vozíku budete 
schopni kdekoli zvládnout jakýkoli úkol, s použitím  
napětí od 90 V do 270 V. 

SÍLA A VÝKONNOST
Rebel EMP 235ic je doslova „nadupaný“ energií a hodí se 
pro jakékoli použití vyžadující svařovací dráty o průměru  
0,6 až 1,0 mm. Maximální dovolené zatížení tohoto stroje 
je 250 A / 30 V a jmenovité zatížení 230 A při 25 %, je-li 
připojen k 16 A síťové pojistce. Zvládá náročné úkoly i tam, 
kde je k dispozici pouze jednofázové napájení. 

BEZKONKURENČNÍ UNIVERZÁLNOST
Rebel EMP 235ic jsou tři stroje v jednom – MIG, TIG a MMA. Svařuje širokou škálu základních materiálů různých tlouštěk 
plnými dráty do průměru 1,0 mm a plněnými drátovými elektrodami do průměru 1,2 mm. Rebel EMP 235ic navíc umí svařovat 
obalenými elektrodami o průměru až 4,0 mm a metodou TIG do průměru elektrod 5,0 mm. 

TECHNICKÉ ÚDAJE EMP 235ic

Rozsah nastavení (MIG/MAG) 15 A/14,8 V – 235 A/26,0 V

Rozsah nastavení (TIG) 5 A/10,2 V – 240 A/19,6 V

Rozsah nastavení (MMA) 16 A/20,6 V – 210 A/28,4 V

Dovolené zatížení (MIG/MAG)

25% DZ 230 A/25,5 V

40% DZ 195 A/23,8 V

60% DZ 170 A/22,5 V

Rozsah napájecího napětí 120–230 VAC (1 f)

Rozsah rychlosti podávání drátu 2,0–17,8 m/min

Hmotnost 28,6 kg

Rozměry napájecího zdroje (D x Š x V) 686 x 292 x 495 mm

Síťová zástrčka 230 V, 16 A

Informace pro objednávání viz zadní strana.



REBEL EMP 255ic A EMP 320ic

Tyto průmyslové svařovací zdroje umí svařovat ve více procesech a velmi dobře 
kombinují výkon s přenosností. Jsou kompaktní a lehké a nabízejí flexibilitu v 
jakémkoli výrobním prostředí. Pomocí 4kladkového podávání drátu navrženého 
pro vynikající produktivitu a spolehlivost získáte svary o vysoké kvalitě a 
opakovatelnosti nehledě na svařovací materiál.

EMP 320ic s maximálním zatížením 350 A je ideálním univerzálním svařovacím 
zdrojem schopným používat všechny plné dráty a plněné drátové elektrody o 
průměru 1,2 mm s vysokým zatěžovatelem. U EMP 255ic je maximální zatížení 300 A. 

EMP 320ic - 320 A při 40% DZ,  
vhodný pro plné dráty o průměru  
1,0 a 1,2 mm a plněné drátové elektrody  
o průměru 1,6 mm 
 

EMP 255ic - 255 A při 40% DZ,  
vhodný pro plné dráty o průměru  
1,0 a 1,2 mm 

PARAMETRY STARTU
Automaticky se přizpůsobující počáteční parametry vždy poskytují 
jedinečný a přesný start bez ohledu na typ drátu nebo jeho rozměr.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ
Extrémně uživatelsky přívětivý vícejazyčný displej TFT nabízí seznamy 
náhradních dílů a pokyny k nastavení svařovacích parametrů pro 
všechny procesy.

PŘENOSNOST
Stroj váží 31,4 kg a lze ho zdvihat ručně nebo přepravovat na vozíku, 
díky čemuž je nevídaně přenosný.

SÍLA
Vysoké dovolené zatížení v kombinaci s robustním 4kladkovým 
podáváním drátu nabízí vysokou rychlost podávání – zdroj se tak 
dokonale hodí pro většinu náročných úkolů.

TECHNOLOGIE sMIG
Inovativní funkce smart-MIG dynamicky monitoruje hoření oblouku 
tím, že se přizpůsobuje vaší technice. Díky tomu je hoření oblouku 
měkké a stabilní. Stačí jen nastavit průměr drátu, typ a tloušťku 
svařovaného materiálu a můžete začít.

VÝKON
U svařování metodou MMA dosáhnete plného výkonu s elektrodami 
o průměru až 5 mm, jedinečný výkon pak získáte u svařování Lift TIG 
s nastavitelným předfukem a dofukem plynu i nárůstem a poklesem 
svařovacího proudu.

OVLÁDÁNÍ PLYNU
Dva plynové vstupy – jeden pro svařování MIG a druhý pro TIG – lze zapojit 
současně. Díky vestavěnému plynovému solenoidovému ventilu pro 
metodu TIG v přední části stroje nemusíte mít ruční ventil na hořáku TIG.



ÚKON Č. dílu Popis

Vyměňte ocelový bovden za teflonový (PTFE) s nízkým třením, použijte 3 m MIG hořák
0366550884 3 m teflonový bovden pro drát o průměru 1,0 mm

0366550886 3 m teflonový bovden pro drát o průměru 1,2 mm

Vyměňte podávací kladky za kladky s drážkou ve tvaru U 0369557006 Podávací kladka s drážkou ve tvaru U pro drát o průměru 1,0/1,2 mm

Vyměňte výstupní průvlak za teflonový

0464659880 Výstupní teflonový průvlak pro drát o průměru 1,0 mm

0464660880 Výstupní teflonový průvlak pro drát o průměru 1,2 mm

0464661880 Výstupní teflonový průvlak pro drát o průměru 1,4–1,6 mm

PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU – ESAB doporučuje OK Autrod 5183 se 100% argonem jako ochranným plynem. 
Je důležité systém správně nastavit a při svařování hliníku používat vhodná příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE EMP 255ic EMP 320ic

Rozsah nastavení (MIG/MAG) 15 A/14,8 V – 300 A/34 V 15 A/14,8 V – 320 A/34 V

Rozsah nastavení (TIG) 5 A/10,2 V – 300 A/22 V 5 A/10,2 V – 320 A/22,8 V

Rozsah nastavení (MMA) 16 A/20,6 V – 255 A/30,2 V 16 A/20,6 V – 300 A/32,0 V

Dovolené zatížení (MIG/MAG)

40% DZ 255 A/26,8 V 320 A/30 V

60% DZ 200 A/24 V 265 A/27,3 V

100% DZ 160 A/22 V 200 A/24 V

Rozsah napájecího napětí 360–480 VAC (3f) 360–480 VAC (3f)

Rozsah rychlosti podávání drátu 2,0–20,3 m/min 2,0–20,3 m/min

Hmotnost 31,4 kg 31,4 kg

Rozměry napájecího zdroje (D x Š x V) 686 x 292 x 495 mm 686 x 292 x 495 mm

Síťová zástrčka Zástrčka CEE 16 A Zástrčka CEE 16 A

Informace pro objednávání viz zadní strana.
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INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ OBSAH Č. dílu

Rebel EM 215ic 
s hořákem MXL 200

Zdroj napájení EM 215ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, 3 m MIG/MAG hořák MXL 200,  
5 kg drát Aristorod o délce 12,5 m a průměru 0,8 mm, 4,5 m zemní kabel a svorka, 4,5 m 
plynová hadice s rychlospojkou, podávací kladky, kontaktní špičky a průvlaky pro drát o 
průměru 0,6, 0,8 a 1,0 mm, měřič tloušťky

0700300986

Rebel EMP 215ic 
s hořákem MXL 200

Zdroj napájení EMP 215ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, 3 m MIG/MAG hořák MXL 200, 
3 m svařovací kabel s držákem elektrod, 5kg drát Aristorod o délce 12,5 m a průměru 0,8 mm, 
4,5 m zemní kabel a svorka, 4,5 m plynová hadice s rychlospojkou, podávací kladky, kontaktní 
špičky a průvlaky pro drát o průměru 0,6, 0,8 a 1,0 mm, měřič tloušťky

0700300985

Rebel EMP 235ic
s hořákem MXL 270

Zdroj napájení EMP 235ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, 3 m MIG/MAG hořák MXL 270, 
3 m svařovací kabel s držákem elektrod, 4,5 m zemní kabel a svorka, 4,5 m plynová hadice s 
rychlospojkou, podávací kladky, kontaktní špičky a průvlaky pro drát o průměru 0,6, 0,8 a  
1,0 mm, měřič tloušťky

0700300989

Rebel EMP 255ic
bez hořáku

Napájecí zdroj EMP 255ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, 4,5 m zemní kabel a svorka, 
4,5 m plynová hadice s rychlospojkou, podávací kladky na drát o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, 
průvlaky pro drát o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, měřič tloušťky

0700300992

Rebel EMP 320ic
bez hořáku

Napájecí zdroj EMP 320ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, 4,5 m zemní kabel a svorka, 
4,5 m plynová hadice s rychlospojkou, podávací kladky na drát o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, 
průvlaky pro drát o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, měřič tloušťky

0700300991

VOLITELNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ Č. dílu

Dvoukolový vozík 0700300872

TIG hořák TXH 202, 4 m 0700300857

Nožní pedál, 4,5 m W4014450

INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ OBSAH Č. dílu

Rebel EMP 255ic s 
hořákem PSF 305

Napájecí zdroj EMP 255ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, MIG/MAG hořák PSF 305,  
4,5 m zemní kabel a svorka, 4,5 m plynová hadice s rychlospojkou, podávací kladky na drát  
o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, průvlaky pro drát o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, měřič tloušťky

s 3 m hořákem

0700303881

s 4,5 m hořákem

0700303882

Rebel EMP 320ic s 
hořákem PSF 305

Napájecí zdroj EMP 320ic s 3 m síťovým kabelem a zástrčkou, MIG/MAG hořák PSF 305,  
4,5 m zemní kabel a svorka, 4,5 m plynová hadice s rychlospojkou, podávací kladky na drát  
o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, průvlaky pro drát o průměru 0,8, 1,0 a 1,2 mm, měřič tloušťky

s 3 m hořákem

0700303883

s 4,5 m hořákem

0700303884

OBJEDNACÍ INFORMACE  

Při výběru svářecího stroje s nejvyšší výkonností potřebujete přídavné kovy ESAB s nejvyšší výkonností. Více zjistíte na esab.com/fillermetals.


