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Záruční lhůta platná pro všechny svařovací zdroje REHM dle našich 
záručních podmínek.

Předpokladem pro poskytnutí záruky je používání a ošetřování zařízení dle provozních návodů a proškolená 
obsluha. Na spotřební díly a díly podléhající opotřebení se záruční lhůta nevztahuje.

Zákonná záruční ustanovení zůstávají nedotčená dle našich AGB.

Záruční podmínky najdete na našich web-stránkách www.rehm-online.de. Na přání Vám je rádi zašleme.
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Získali jsme velký náskok v technologii
MIG/MAG. Výsledek: SYNERGIC.PRO2®

� Smart Machine Control: zadáte požadavky a nová 
technologie SMC® řídí proces. SMC® je zcela nová, 
inteligentní a jednoduchá koncepce řízení

� osvědčená technologie SDI

� neomezený výkon, vysoké dovolené zatížení a 
robustní konstrukce

� široká typová řada

� 3 verze s odděleným podavačem drátu

� ideální poměr ceny a výkonu

jediným pohybem bez použití nářadí a lze jej použít i s
namontovaným podvozkem (na objednání).

Stabilní oblouk
Nepřetržité monitorování síťového napětí a následné 
vyrovnávání kolísání napětí zajišťuje rovnoměrný a stabilní
oblouk a tím i optimální výsledky svařování.

Žádné přilepení 
Monitorování posuvu drátu zajišťuje konstantní délku 
vysunutí drátu a automaticky nastavuje jeho správné 
odhořívání. Tím se zamezí přilepení drátu na svařenec nebo
zapečení v proudové trysce. Čas volného hoření drátu lze
dle potřeby nastavit manuálně.

Dofuk plynu 
Čas dofuku ochranného plynu daný programem, lze dle
potřeby nastavit manuálně.

Nízké emise hluku
Optimální konstrukce skříně, pohotovostní zapínání 
ventilátoru a čerpadla chladící kapaliny /Standby/ zajišťují
nízkou hlučnost zařízení. To umožňuje příjemné dlouhodobé
používání. V pohotovostním režimu zařízení spoří energii 
i náklady.

Spolehlivost
Všechny součásti zdrojů SYNERGIC.PRO2, až po ten
nejmenší šroubek byly testovány pro použití v náročných
podmínkách. Důvěra v naše výrobky se odráží v 3 leté
záruční lhůtě.

Rovnoměrné podávání drátu
Výkonný, digitálně řízený, precizní podavač drátu umožňuje
vynikající podávání drátu i u hořáků s délkou až 5 m. 

Snadná manipulace 
Robustní podvozek s velkými koly zajišťuje snadnou
ovladatelnost a přepravu zařízení na dílně nebo na montáži.
Zdroje lze přepravovat pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného
vozíku (od 250-4).

Spolehlivé zapalování 
Odhořívací automatika REHM řídí rychlost posuvu drátu do
zapálení oblouku. Elektronicky optimalizované řízení tlumivky
výrazně zlepšuje proces zapalování. Rychlost odhořívání 
drátu lze nastavit i manuálně.

Snadno ovladatelný podavač drátu
Oddělitelný podavač drátu je bezpečně upevněn na zdroji. Je
snadno otočný v úhlech až 360°. Podavač drátu lze odpojit

� Charakteristika
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RSC® (Realtime Speed Control)
monitorování digitálním snímačem v reálném čase a přesná
regulace posuvu drátu zajišťuje konstantní posuv drátu.

CCM (Characteristic Curve Memory)
integrovaná databáze parametrů svařování zahrnující 
odborné poznatky.

RMI (REHM Machine Interface)
rychlé, bezpečné a přesné nastavení parametrů svařování 
s jednoduchým ovládáním.

� Nová technologie SMC® od firmy REHM

SMC® (Smart Machine Control)
je zcela nová, inteligentní a jednoduchá koncepce řízení
zdroje. Technologie SMC® přináší vynikající výsledky 
svařování a činí tento proces nejen snadným, ale i velice
bezpečným.

SDI® (Stepless Dynamic Induction)
plynulá, elektronická svařovací tlumivka s mimořádně rychlou
regulací zajišťuje vynikající zapalovací vlastnosti a velice 
stabilní oblouk.
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Objednací číslo
SYNERGIC.PRO2 280-2
s plynovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 25/35 103 2802
SYNERGIC.PRO2 280-4
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 25/35 103 2804
SYNERGIC.PRO2 310-4
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 25/35 103 3105

Objednací číslo
SYNERGIC.PRO2 170-2
s plynovým chlazením, bez příslušenství, 
doporučený Premium-set: MM 15/25 103 1705
SYNERGIC.PRO2 190-2
s plynovým chlazením, bez příslušenství, 
doporučený Premium-set: MM 15/25 103 1905
SYNERGIC.PRO2 230-2 AM 
s plynovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 25/25 103 2302
SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG
s plynovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 25/25 103 2304

� Zdroje pro svařování MIG/MAG SYNERGIC.PRO2®170-2 – 310-4

Objednací číslo
Verze CONSTRUCTION 300-4 S – 450-4 S
podavač drátu v provedení pro montáže 
místo standardního provedení 118 0230

Objednací číslo
Verze CONSTRUCTION 350-4 WS – 450-4 WS
podavač drátu v provedení pro montáže 
místo standardního provedení 118 0242

� Příslušenství pro zdroje SYNERGIC.PRO2®300-4 – 450-4

SYNERGIC.PRO 2 170-2 – 310-4

� �kompaktní
� �plynem chlazené 
� �2-kladkový a 4-kladkový podavač drátu 
� �použití pro svařování tenkých plechů

SYNERGIC.PRO 2 250-4 – 450-4

� �kompaktní nebo s oddělitelným 
podavačem drátu

� �plynem nebo kapalinou chlazené
� �4-kladkový podavač drátu 
� �vozík s držákem lahve pro 

50-l lahev s ochranným plynem 
� �vysoké dovolené zatížení
� �rozsáhlý program příslušenství
� �provedení pro těžké strojírenství 
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Technická data 170-2 190-2 230-2 AM 230-4 280-2 280-4 310-4
QUATTRO-MIG

Rozsah nastavení [A] 30-170 30-140 50-190 15-230 15-230 35-280 35-280 35-300
Dovolené zatížení (DZ) při Imax.  [%] 30 50 30 40 40 40 40 40 
(10 min.) při 40 °C
Svařovací proud při 100 % DZ* [A] 80 100 105 150 150 180 180 210
Napětí naprázdno [V] 22-37 22-34 23-37 15-37 15-37 17-37 17-37 17-40
Počet přepínatelných stupňů 6 6 10 10 10 10 12
Pdavač drátu 2- kladky 2- kladky 2- kladky 4- kladky 2- kladky 4- kladky 4- kladky  
Síťové napětí [V] 1x230 V 1x230 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V
Síťové jištění (zpožděný typ) [A] 20 20 16 16 16 16 16 32
Chlazení hořáku plynem plynem plynem plynem plynem plynem plynem
Krytí IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21
Hmotnost [kg] 54 60 68 68 72 72 78
Rozměry LxBxH [mm] 800 x 330 x 620
Objednávací číslo 103 1705 103 1905 103 2302 103 2304 103 2802 103 2804 103 3105
Doporučený Premium-set MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 25/35 MM 25/35 MM 25/35
Objednávací číslo 118 4200 118 4200 118 4200 118 4200 118 4202 118 4202 118 4202

Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s normou EN 60 974-1.

* při 40 °C

1. Digitální zobrazení svařovacího napětí s funkcí Hold

2. Digitální zobrazení svařovacího proudu s funkcí Hold 
a tloušťky materiálu

3. Druhy funkcí: : 
zobrazení tloušťky materiálu, 2-takt, 4-takt, bodování, 
intervalové svařování

4. Nastavení času bodování a intervalového svařování

5. Otočný regulátor rychlosti podávání drátu a korektury 
délky oblouku

6. Synergická programová volba: 
materiál v kombinaci s průměrem drátu a manuální volba

7. Plynulá regulace tvrdosti oblouku (SDI®-Technologie)

8. Hrubý přepínač stupňů

9. Jemný přepínač stupňů

� Nový REHM RMI (REHM Machine Interface)
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Nové svařovací zdroje pro
svařování tenkých plechů:

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG  
Víceúčelový zdroj s charakteristikou pro
svařování hliníku

SYNERGIC.PRO2 230-2 AM  
MIG pájení plechů karoserií s 
pozinkovaným a hliníkovým povlakem 

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG: 
Víceúčelový zdroj s charakteristikou pro svařování hliníku

Zdroj 230-4 QUATTRO-MIG s výkonným 4-kladkovým
podavačem a se synergickými charakteristikami pro 
svařování hliníku je výjimečné zařízení. Každý, kdo potřebuje
svařovat malými průměry drátu, by měl vyzkoušet tento
systém se 4-kladkovým podavačem. Zdroj umožňuje 
jemné svářecí práce na tenkém plechu s rozšířenějším 
programovým vybavením

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG a 230-2 AM: 
svařování od senzačních 15 A

Zdroje SYNERGIC.PRO2 230-4 Quattro-MIG a 230-2 AM 
jsou vhodné zejména pro svařování tenkých plechů protože
lze svařovat proudem od 15 A. Speciální synergické 
programy pro MIG/MAG svařování a MIG pájení ocelových 
plechů s pozinkovaným a hliníkovým povlakem vytváří z
těchto zdrojů ideální pomocníky pro použití v automobilovém
průmyslu.

� Nové svařovací zdroje pro svařování tenkých plechů:
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� Varianty příslušenství � Prémiové balíčky

Náš sortiment příslušenství vyplní každé přání
� sada filtrů chladícího vzduchu 
� sada nářadí 
� držák hadicového svazku 
� závěsná oka pro jeřáb 
� podvozek odděleného podavače drátu 
� hořák Push-Pull 
� podavače drátu CONSTRUCTION 
� a další.

Kompletní balíček příslušenství lze alternativně objednat jako
Premium set. Tento set příslušenství tvoří následující vysoce
kvalitní značkové komponenty
� hořák Abicor Binzel s 4 m svazkem, 
� průtokoměr 200 bar Argon/CO2 (32 l/min)
� zemnící kabel v délce 4 m se svorkou 

Velice příznivá cena setu platí pouze pro nákup současně s
odpovídajícím svařovacím zdrojem.

Z typového označení Premium set lze přímo zjistit jeho
obsah. Např. Premium set 15/25 MIG/MAG tvoří hořák typu
MB 15/4 m, zemnící kabel v délce 4 m s průřezem 25mm2 a
průtokoměr 200 bar Argon/CO2 (32 l/min).
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Objednací číslo
SYNERGIC.PRO2 350-4 WS 
s kapalinovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 401/50 112 3611
SYNERGIC.PRO2 450-4
s plynovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 36/70 112 4600
SYNERGIC.PRO2 450-4 S 
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 36/70 112 4601
SYNERGIC.PRO2 450-4 W
s kapalinovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 401/70 112 4610
SYNERGIC.PRO2 450-4 WS 
s kapalinovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 401/70 112 4611

Objednací číslo
SYNERGIC.PRO2 250-4
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 25/35 112 2505
SYNERGIC.PRO2 300-4
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 25/35 112 3005
SYNERGIC.PRO2 300-4 S 
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 25/35 112 3006
SYNERGIC.PRO2 350-4
s plynovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 26/50 112 3600
SYNERGIC.PRO2 350-4 S 
s plynovým chlazením, bez příslušenství
doporučený Premium-set: MM 26/50 112 3601
SYNERGIC.PRO2 350-4 W
s kapalinovým chlazením, bez příslušenství,
doporučený Premium-set: MM 401/50 112 3610

� Zdroje pro svařování MIG/MAG SYNERGIC.PRO2® 250-4 – 450-4 WS

Objednací číslo
Oddělitelný podavač  
CONSTRUCTION 350-4 WS – 450-4 WS
s kapalinovým chlazením, bez propojovacího svazku 750 0666

Objednací číslo
Oddělitelný podavač 
CONSTRUCTION 300-4 S – 450-4 S
s plynovým chlazením, bez propojovacího svazku 750 0656

� Příslušenství pro SYNERGIC.PRO2® 300-4 – 450-4



SYNERGIC.PRO2® 170-2 – 600-4
Stupňovitě přepínatelné zdroje pro svařování MIG/MAG s technologií SMC®

11

REHM Online: www.rehm-online.de

Technická data 250-4 300-4 350-4 350-4 W 450-4 450-4 W
300-4 S 350-4 S 350-4 WS 450-4 S 450-4 WS

Rozsah nastavení [A] 35-250 40-300 40-350 40-350 45-450 45-450
Dovolené zatížení (DZ)  [%] 50 50 50 50 50 50 
při Imax. (10 min.) při 40 °C
Svařovací proud* [A] 180 210 260 260 320 320
Napětí naprázdno [V] 18-37 17-42 18-43 18-43 18-51 18-51
Počet přepínatelných stupňů 10 12 20 20 30 30
Podavání drátu 4-kladky 4-kladky 4-kladky 4-kladky 4-kladky 4-kladky
Síťové napětí [V] 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V
SÍťové jištění, zpožděný typ [A] 16 32 32 32 32 32
Chlazení hořáku plynem plynem plynem kapalinou plynem kapalinou
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Hmotnost** [kg] 100 110 (134) 123 (147) 127 (151) 136 (160) 140(164)
Rozměry LxBxH** [mm] 1030 x 605 x 850 (1030 x 605 x 1440)
Objednávací číslo: kompaktní 112 2505 112 3005 112 3600 112 3610 112 4600 112 4610
s odděleným podavačem drátu 112 3006 112 3601 112 3611 112 4601 112 4611
Doporučený Premium-set MM 25/35 MM 25/35 MM 26/50 MM 401/50 MM 36/70 MM 401/70
Objednávací číslo 118 4202 118 4202 118 4204 118 4208 118 4206 118 4210

S = s odděleným podavačem drátu, W = chlazený kapalinou
Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s normou EN 60 974-1.

*   při 100 % DZ, 40 ° C   
**  (s podavačem drátu)

� Technická data SYNERGIC.PRO2® 250-4     – 450-4 WS
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Dle praktických zkušeností je navržen
mezipodavačový svazek s délkou 20 m, zesílená objímka 
a hořák Push-Pull s délkou do 12 m. Podavač drátu lze 
transportovat jeřábem, tak jak je obvyklé ve stavebnictví
nebo ho lze připevnit na vozík.

Integrovaná funkce drážkování
Svařování a drážkování s jedním zařízením na jednom 
pracovišti. Drážkováním lze např. připravovat svarové plochy
nebo odstraňovat trhliny, póry a sváry popř. dočisťovat. 

Jemné stupňovité nastavení napětí  

Maximální energetické efektivita
Režimem spínání Stand-by je zvyšována životnost čerpadla
a ventilátoru a současně snižována hlučnost.

Programové vybavení pro ocel, nerez a hliník

Snadno udržovatelná konstrukce zařízení

Integrovaná funkce testu plynu a navedení drátu

SYNERGIC.PRO2 500-600

Nejvyšší uplatnění v těžkém strojírenství  
Řídící elektronika je speciálně chráněna tak, aby se vyloučily
závady vzniklé vniknutím prachu nebo vlhka.

Nejvyšší dovolené zatížení
Dovolené zatížení zaručuje 60 %.

Robustní provedení
Zařízení SYNERGIC.PRO2 500-4 – 600-4 jsou zařízení
obvzlášť vysoce výkonná, vybavená kapalinovým chlazením.
Spolehlivý posuv drátu s vysoce výkonným 48V-motorem s
4-kladkovým podáváním drátu a s robustními podávacími
kladkami

Seriově dodávaný trubkový ocelový rám s integrovanými
jeřábovými oky umožňuje 
neomezenou manipulaci jeřábem a současně tato 
konstrukce poskytuje nejvyšší možnou ochranu vnitřních
částí a ovládacího pole.

� Charakteristika

Nejvyšší výkonový potenciál pro 
nejvyšší nároky

Budoucnost královské třídy zdrojů MIG/MAG! Nové zdroje
SYNERGIC.PRO2 500-4 WS a 600-4 WS spojuje robustnost
konstrukce REHM, síla výkonu, jednoduché a spolehlivé 
ovládání. Bezkonkurenční silové svazky jsou dimenzovány
pro extrémně tvrdé a trvalé nasazení v rozsahu Heavy-Duty.

� speciální využití v těžkém strojírenství 
� nejlepší výsledky svařování plechů velkých i 

malých tlouštěk
� maximalní využitelnost při svařování oceli, nerezové 

oceli a hliníku
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Objednací číslo
SYNERGIC.PRO2 500-4
s kapalinovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 452/95 112 5011
SYNERGIC.PRO2 600-4
s kapalinovým chlazením, bez příslušenství 
doporučený Premium-set: MM 452/120 112 6011

� Zdroje pro svařování MIG/MAG 
SYNERGIC.PRO2® 500-4 – 600-4

Objednací číslo
Premium Set MM 452/95
hořák ABIMIG 452/4 m, zemnící kabel 95 mm2/4 m, 
průtokoměr 200 bar, 32 l/min 118 4220
Premium Set MM 452/120
hořák ABIMIG 452/4 m, zemnící kabel 120 mm2/4 m, 
průtokoměr 200 bar, 32 l/min 118 4222

� Premium set pro zdroje 
SYNERGIC.PRO2® 500-4 – 600-4

Technická data SYNERGIC.PRO2® 500-4 WS SYNERGIC.PRO2® 600-4 WS
Rozsah nastavení [A] 40–500 40–600
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (40 °C) [%] 60 60 
Svařovací proud 100 % ED (40 °C) [A] 375 400
Počet přepínatelných stupňů 36 36
Napětí naprázdno [V] 17–52 17–60
Síťové napětí [V] 3 x 400 3 x 400
Síťové jištění, zpožděný typ [A] 32 63
Chlazení hořáku kapalinou kapalinou
Krytí IP 23 IP 23
Posuv drátu 4-kladky 4-kladky
Hmotnost [kg] 234 255
Rozměry LxBxH [mm] 1090 x 710 x 1085 1090 x 710 x 1085
Rozměry LxBxH s podavačem drátu [mm] 1090 x 710 x 1550 1090 x 710 x 1550

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s 
normou EN 60 974-1.
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Řada zdrojů MIG-MAG s plynulou regulací pro
vysoce profesionální a flexibilní použití 
s integrovanou technologií REHM SMC®

Plynulá regulace jakož i široký sortiment příslušenství 
umožňuje použití zdrojů MEGA.ARC® v extrémně širokém 
rozsahu využití.

Standardní vybavení zdrojů:
� Euro – koncovka pro připojení hořáku 
� 2 –taktní / 4 –taktní režim, elektronická regulace navýšení

zapalovací energie pro rychlé vnesení tepla do tavné lázně,
sestup pro vyplnění koncových kráterů

� bodové svařování 
� volba energie pomocí tloušťky materiálu, svařovacího

proudu nebo rychlosti podávání drátu
� korekce délky oblouku regulátorem VD 
� ovladač korekce SDI® pro optimalizaci oblouku pro svařování

v polohách nebo pro vnesení tepla do svarové lázně 
� synergické charakteristiky pro Fe (s různými ochrannými 

plyny), CrNi, AlSi, AlMg, CuSi3 
� rozhraní pro automatizaci

SMC® je zcela nová, inteligentní a jednoduchá koncepce
řízení zdroje. Technologie SMC® přináší vynikající 
výsledky svařování a činí tento proces nejen snadným,
ale i velice bezpečným.  
SMC® sdružuje následující čtyři základní funkce, které jsou
nepostradatelné pro vysoký kvalitativní požadavek na zařízení
REHM MEGA.ARC®:

SDI® (Stepless Dynamic Induction)
plynulá, elektronická svařovací tlumivka s rozšířeným 
okruhem účinnosti. Mimořádně rychlá regulace garantuje
vynikající zapalovací vlastnosti a velice stabilní oblouk.  

RSC® (Realtime Speed Control)
monitorování digitálním snímačem v reálném čase a přesná
regulace posuvu drátu zajišťuje konstantní posuv drátu

CCM (Characteristic Curve Memory)
integrovaná databáze parametrů svařování zahrnující 
odborné poznatky v podobě 4.000 datových záznamů

RMI (REHM Machine Interface)
rychlé, bezpečné a přesné nastavení parametrů svařování 
s jednoduchým ovládáním

Technologie REHM SMC® (Smart Machine Control)

Vedle mnoha předností disponují zdroje REHM
MEGA.ARC® prostřednictvím technologie SMC® 
vyvinuté společností REHM:
� velkým výkonem, vysokým dovoleným zatížením a 

mimořádně robustním podvozkem
� širokým spektrem dálkově ovládatelných funkcí
� programy pro ukládání Job - úloh 
� standardně integrovaným rozhraním pro automatizaci
� speciálními variantami provedení pro použití pro montáže

a lodní průmysl
� tři typy podavače drátu
� sada propojovacích svazků s délkou až 30 m
� hořáky Push-Pull s délkou až 12 m
� dokumentace svařovacích dat pro kontrolu kvality

� Charakteristika
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4.Regulátor SDI®
Nastavení tvrdosti oblouku plynule regulovatelnou 
svařovací tlumivkou (SDI®)  

5.Výběr synergických programů
� průměr drátu 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm 
� manuální režim (bez synergie)
� kombinace materiál/ochranný plyn

6.Otočný knoflík (Inkrementalgeber)
nastavení energie svařování prostřednictvím
� svařovacího proudu
� rychlosti podávání drátu
� tloušťky materiálu

7. Korekce podávání drátu (VD)
Korekce délky oblouku

1. Výběr druhů režimů  
� 2-takt
� 2-takt s poklesem
� 4-takt
� 4-takt s poklesem
� bodové svařování (Downslope)

2.Displej tvořený 7- segmenty - energie/čas bodování
� svařovací proud [A] s funkcí Hold
� rychlost posuvu drátu [m/min]
� tloušťka materiálu [mm] 
� hodnoty speciálních parametrů

3.Displej tvořený 7- segmenty - svařovací napětí/SDI®/VD
� svařovací napětí [V] s funkcí Hold
� SDI® hodnota při změně
� VD-korekční hodnota při změně
� čas bodování [sek]
� čísla speciálních parametrů

� Ovládací panel RMI (REHM Machine Interface)
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Objednací číslo
MEGA.ARC® 350-4 WS CONSTRUCTION
s kapalinovým chlazením, bez propojovacího 
svazku, bez příslušenství,
s podavačem drátu CONSTRUCTION, 
podávací kladky 1,2 mm 133 0352
MEGA.ARC® 450-4 WS 
s kapalinovým chlazením, bez propojovacího 
svazku, bez příslušenství, 
podávací kladky 1,2 mm 133 0450
MEGA.ARC® 450-4 WS CONSTRUCTION
s kapalinovým chlazením, bez propojovacího 
svazku, bez příslušenství,
s podavačem drátu CONSTRUCTION, 
podávací kladky 1,2 mm 133 0452

Vysvětlivky: 
S = oddělitelný podavač drátu, W = kapalinové chlazení

Objednací číslo
MEGA.ARC® 250-4 
s plynovým chlazením, bez příslušenství, 
podávací kladky 0,8 mm 133 0250
MEGA.ARC® 300-4 
s plynovým chlazením, bez příslušenství,
podávací kladky 1,0 mm 133 0300
MEGA.ARC® 350-4 S
s plynovým chlazením, bez propojovacího svazku, 
bez příslušenství, podávací kladky 1,0 mm  133 0351
MEGA.ARC® 350-4 S CONSTRUCTION 
s plynovým chlazením, bez propojovacího 
svazku, bez příslušenství, 
s podavačem drátu CONSTRUCTION, 
podávací kladky 1,2 mm 133 0353
MEGA.ARC® 350-4 WS
s kapalinovým chlazením, bez propojovacího 
svazku, bez příslušenství,
podávací kladky 1,2 mm 133 0350

� Svařovací zdroje MIG/MAG MEGA.ARC® 250-4 – 450-4 WS



MEGA.ARC® 250-4 – 450-4
Svařovací zdroje MIG/MAG s plynulou regulací a s technologií SMC®

17

REHM Online: www.rehm-online.de

Technická data MEGA.ARC® MEGA.ARC® MEGA.ARC® MEGA.ARC® MEGA.ARC® 
250-4 300-4 350-4 S 350-4 WS 450-4 WS

Rozsah nastavení plynulý [A] 25-250 25–300 25–350 25–350 25–450
Dovolené zatížení (DZ) při lmax. [%] 50 50 50 50 50
(10 min.) při 40 °C
Svařovací proud při 100 % DZ* [A] 180       220 250 250 320
Napětí naprázdo [V] 68 68 68 68 68
Síťové napětí [V] 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V 3x400 V
Trvalý výkon při 100 % DZ [kVA] 6,0 8,0 9,6 9,6 13,8
Síťové jištění (zpožděný typ) [A] 16 32 32 32 32
Učiník [cos phi] 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Izolační třída                                 H H H H H
Typ chlazení AF AF AF AF AF
Chlazení hořáku plynem plynem plynem kapalinou kapalinou
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Hmotnost (s podavačem) [kg] 120 124 130 (164) 139 (173) 142 (176)
Rozměry LxBxH (s podavačem) [mm] 1030 x 605 x 850 1030 x 605 x 850 (1030 x 605 x 1440)

S = s odděleným podavačem drátu, W = chlazený kapalinou

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s 
normou EN 60 974-1.

*  při 40 °C

� Technická data MEGA.ARC® 250-4 – 450-4 WS



MEGA.ARC®

CONSTRUCTION
MEGA.ARC® podavač drátu

� robustní ocelová skříň
� velkoryse dimenzované pouzdro cívky drátu pro cívky 

o průměru 300 mm
� ochrana ovládacích prvků proti nárazům konstrukcí 

REHM
� všechny prvky obsluhy umístěny v podavači drátu
� možnosti připojení pro 

� hořák Up-Down
� hořák s 

potenciometrem 
REHM 

� Jobmanager
� hořák RT4 s 

volbou úloh 
Jobmanager

� ruční dálkové 
ovládání

� MIG Plus 2
� hořák Push-Pull 

(na objednání)
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� ovládací prvky pro nastavení svařovací energie, korekce 
VD nebo SDI®, průtoku ochranného plynu a zavedení 
svařovacího drátu do podavače

� možnosti připojení pro 
� hořák Up-Down
� Jobmanager
� hořák RT4 s volbou úloh Jobmanager 
� hořák Push-Pull (na objednání)

Podavač drátu MEGA.ARC® CONSTRUCTION:

� zesílené robustní kovové pouzdro, základna 3 mm, boční 
stěny z plechu 2 mm

� plastové pouzdro pro cívky o průměru 300 mm

� ochrana ovládacích prvků proti nárazům

� zpevněná hadicová svorka propojovacího svazku

� Charakteristiky podavačů drátu
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S Jobmanager REHM
lze svařovat ještě více
efektivněji.  

REHM Job Manager umožňuje
obvzlášť jednoduše ukládat,
vyvolávat a následně používat
odpovídající parametry pro
úlohy svařování. S Jobmanager
se docílí časových úspor
a zvýšení kvality, což umožní
amortizaci investice do zařízerní
během šesti měsíců.

Zabezpečení
Sériově vestavěný třípolohový přepínač s klíčem:
� 1. Parametry svařování lze měnit. Úlohy lze ukládat 

a vyvolávat .
� 2. Parametry svařování lze měnit a lze vyvolávat úlohy. 

Úlohy nelze ukládat.
� 3. Parametry svařování nelze měnit a úlohy nelze ukládat. 

Úlohy lze vyvolávat .

Úspora nákladů, amortizace < 6 měsíců
REHM Jobmanager umožňuje rychlé změny mezi různými
parametry svařování. Jednoduchá obsluha, velká tlačítka a
mobilita jsou zárukou rychlých změn nastavení zařízení
MEGA.ARC®. 

Při malých sériích pouze s 10 různými nastaveními za hodinu
uspoříte při změnách cca. 10 sekund. To je za den (8 hodin)
cca. 13 minut. Za rok (200 pracovních dnů) to činí asi 43 hodin.

REHM Jobmanager 
� zvyšuje produktivitu,
� archivuje vytvořené parametry svařování
� zamezuje nechtěným změnám svařovacích parametrů
� zajisťuje trvalou kvalitu

Ukládání nastavení zařízení
Až 6 Job-úloh pro změny charakteristik (celkem 114 úloh)

Jednoduchá obsluha 
� krátké stlačení –> vyvolání Job-úlohy
� dlouhé stlačení –> uložení Job-úlohy

Velká, osvětlená tlačítka 
� dostatek prostoru zabrání chybným stiskům i při 

používání rukavic
� displej zobrazuje vybranou úlohu

Paměť 
Uložené hodnoty nelze vymazat ani při odpojení zařízení 
od sítě. Jobmanager lze využít i pro přenos uložených 
parametrů svařování do dalších zdrojů MEGA.ARC®.

Upozornění  
Možnost použití hořáků RT4 ve spojení s Jobmanager  

Přenos a upevnění
� Zavěšení pomocí integrovaných upevňovacích magnetů 

přímo na pracovišti 
� 5 m dlouhé ovládací vedení umožňuje dostatečný 

akční rádius

� Charakteristika Jobmanager

REHM Premium-balíček
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Nastavení/svařovací parametry/zobrazení

� nastavení energie prostřednictvím proudu, rychlosti posuvu,
tloušťky materiálu

� korekce délky oblouku
� výběr režimů: plynulý, pulzní, zdvojený pulz
� provozní režimy: 2/4-takt, bodování a intervalové svařování
� Hot start
� vyplnění koncového kráteru
� ukládání a vyvolávání Job úloh 
� funkce navádění drátu
� test plynu
� zobrazení svařovací energie a napětí s funkcí Hold 
� zobrazení zvoleného svařovacího programu

Nastavení/svařovací parametry/zobrazení

� síťové napájení 230 V
� svařovací proud 200 A
� velmi kompaktní konstrukce
� nízká hmotnost
� vhodnost pro montáže
� snadná obsluha
� 86 naprogramovaných synergických charakteristik pro 

svařování s plynulou regulací a s pulzním režimem
� Fe
� CrNi
� AlMg
� AlSi
� CuSi3
� CuAl8

� Čtyři manuální programy svařování
� Elektronicky předprogramovaná svařovací tlumivka (ADC)  
� Manuální možnost regulace svařovací tlumivky
� Standardní adaptér podavače drátu pro cívku 200 mm, 

volitelná modifikace pro cívku 300 mm

� Charakteristika

Nový 200 A MIG/MAG pulzní svařovací
zdroj s napájecím napětím 230 V 

Nový  PANTHER 202 PULS od firmy REHM je 
nejmobilnější  Top-zařízení pro profesionální MIG/MAG
plynulé pulzní  svařování – s napájecím napětím 230 V.
Svařovací proud 200 A a 86 naprogramovaných 
synergických charakteristik pro MIG/MAG plynulé 
svařování nebo pro MIG/MAG pulzní svařování 
charakterizují  nový PANTHER 202 PULS. Velmi 
kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a jednoduchá
obsluha vytváří z tohoto pulzního zdroje ideální 
zařízení pro svařování  lehkých až středně těžkých
ocelových stavebních konstrukcí, pro výrobu a opravu
karosérií, svařování dílů vzduchotechniky a svařování
tenkých ocelových plechů. Jinými slovy – má všechny
předpoklady pro mobilní použití. Zdroj PANTHER 200
Puls je vhodný zejména pro svařování plechů od 2 do
5 mm, kde se docílí nejkvalitnějších svarových spojů
bez rozstřiku kovu a bez potřeby následných operací.
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Technická data PANTHER 202 PULS
Rozsah nastavení [A] 15 - 200
Dovolené zatížení (DZ) při I max. (10 min.)* [%] 40
Svařovací proud pří 60 % DZ [A] 180
při 40 °C okolní teploty
Svařovací proud při 100 % DZ  [A] 160
při 40 °C okolní teploty
Napětí naprázdno [V] 64
Síťové napětí [V] 230
Trvalý výkon při 100 % DZ [kVA] 7,4
Síťové jištění (zpožděný typ)** [A] 16/25
Typ chlazení AF
Chlazení hořáku plynem
Krytí IP 23
Hmotnost [kg] 21
Rozměry LxBxH [mm] 570 x 260 x 490

Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s normou EN 60 974-1.

* při 40 °C
** do 160 A / do 200 A

Objednací číslo
PANTHER 202 PULS včetně zemnícího kabelu, adapter 16 <–> 32 A 130 5502
PANTHER-set 1  
(Hořák MB 24/3 m, průtokoměr 200 bar, 32 l/min) 118 4212
PANTHER-set 2  
(Hořák MB 25/3 m, průtokoměr 200 bar, 32 l/min) 118 4214
PANTHER-set 3  
(Hořák MB 26/3 m, průtokoměr 200 bar, 32 l/min) 118 4215

� PANTHER 202 PULS
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MIG/MAG pulzní svařovací zdroj
MEGAPULS® 250

Multifunkční pulzní zdroj s nejmodernější 
invertorovou technologií a revoluční technologií 
REHM SMC®. 

Zařízení MEGAPULS® 250 umožňuje vynikající 
a mimořádné výsledky při pulzním obloukovém
svařování MIG/MAG, konvenčním svařování
MIG/MAG, pájení MIG, ručním svařování 
obalenou elektrodou a při svařování WIG-DC

Vzhledem ke svému kompaktnímu tvaru a nízké
hmotnosti zařízení MEGAPULS® 250 vyniká 
svojí mobilitou.

� nejvyšší úrovni opakovatelnosti a přesnosti nastavení
� automatickému zapalování, programům pro svařování s 

vyplňováním kráterů odpovídajících zvolenému materiálu

Integrovaná dvojitá pulzace 

Individuální Job-úlohy lze flexibilně programovat 

Nízká hmotnost pouze 35 kg

Výkonný, velmi přesný 4-kladkový podavač

Funkce Standby

Možnost dálkového ovládání svařovacím hořákem typu
Up-Down

Svařování obalenou elektrodou 
s integrovaným Arc Force, automatickým Hot-Start a funkcí
Anti-Stik

Široké možnosti použití
� MIG/MAG pulzní svařování s možností dvojité pulzace
� konvenční svařování MIG/MAG
� MIG pájení plechů s pozinkovaným a hliníkovým povlakem
� ruční svařování obalenou elektrodou (MMA)
� Svařování WIG-DC (s Lift-Arc zapalováním)
Vhodné pro svařování
� oceli
� CrNi – oceli                                                                      
� plechů s hliníkovým povlakem
� pájení MIG

Maximální úspornost 
daná svařováním téměř bez rozstřiku kovu

Kompaktní zdroj 
s integrovaným 4-kladkovým podavačem drátu a bubnovým
pouzdrem pro cívku D300  

Vynikající výsledky svařování díky:
� mimořádně rychlé a velmi přesné regulaci oblouku
� regulovanému přenosu kapek

� Charakteristika
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Použitím revoluční technologie REHM SMC® (Smart
Machine Control) u zařízení MEGAPULS® 250 se docílilo
excelentních svařovacích výsledků jakož i jednoduchého 
a jistého ovládání.  

� SDI® (Stepless Dynamic Induction)
plynulá, elektronická svařovací tlumivka s mimořádně 
rychlou regulací zajišťuje vynikající zapalovací vlastnosti 
a velice stabilní oblouk 

� RSC® (Realtime Speed Control) 
monitorování digitálním snímačem v reálném čase a 
přesná regulace posuvu drátu zajišťuje konstantní posuv 
drátu

� CCM (Characteristic Curve Memory)
integrovaná databáze parametrů svařování zahrnující 
odborné poznatky 

� RMI (REHM Machine Interface)
rychlé, bezpečné a přesné nastavení parametrů svařování 
s jednoduchým ovládáním

� REHM SMC®  
(Smart Machine Control)

� Prémiové balíčky

Kompletní balíček příslušenství lze alternativně objednat jako
Premium set. Tento set příslušenství tvoří následující vysoce
kvalitní značkové komponenty
� hořák Abicor Binzel s 4 m svazkem, 
� průtokoměr 200 bar Argon/CO2 (32 l/min)
� zemnící kabel v délce 4 m se svorkou
Velice příznivá cena setu platí pouze pro nákup současně 
s odpovídajícím svařovacím zdrojem.

Z typového označení Premium set lze přímo zjistit jeho
obsah. Např. Premium set 15/25 MIG/MAG tvoří hořák typu
MB 15/4 m, zemnící kabel v délce 4 m s průřezem 25 mm2

a průtokoměr 200 bar Argon/CO2 (32 l/min).
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4. Pracovní nastavení
� pomocí synergických křivek
� pomocí výběru Job-úlohy
� manuálně   

5. Zobrazení svařovacího proudu 
s funkcí Hold  

6. Ovladač svařovací energie  
� ampéry
� rychlost drátu (m/min)
� tloušťka materiálu

7. Volba a zobrazení  
� syn. svařovací program
� číslo Job-úlohy
� speciální parametr

8. Zobrazení
� svařovacího napětí s
� funkcí-Hold
� korekturou délky oblouku 
� induktivitou tlumivky

9. Ovladač napětí  
� svařovací napětí
� korektura délky oblouku
� induktivita tlumivky

10. Přepínač zobrazení napětí      
� korekce délky oblouku
� svařovací napětí
� vodivost tlumivky (SDI®)

11. Ukládání / vyvolání Job-úloh
(max. 100)

12. Tlačítko nabídky speciálních 
parametrů

13. Tlačítko navádění drátu

14. Tlačítko testu ochranného plynu

1. Provozní režimy
� 2 takt
� 4 takt
� 2 takt se sestupem
� 4 takt se sestupem
� bodové svařování

2. Svařování
� MIG/MAG pulzní
� MIG/MAG dvojité pulzní
� MIG/MAG konvencionelní
� obalenou elektrodou
� WIG (Liftarc)

3. Tlačítko pro zobrazení energie       
� svařovací proud A
� rychlost posuvu m/min
� tloušťka materiálu mm

� Ovládací panel RMI (REHM Machine Interface)
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Technická data MEGAPULS® 250
Rozsah nastavení, plynulé [A] 10 - 250
Dovolené zatížení (DZ)* [%] 40
Svařovací proud při 100 % DZ [A] 160
Napětí naprázdno [V] 63
Síťové napájení (50/60 Hz) [V] 3 x 400V
Trvalý výkon při 100 % DZ [kVA] 7
Síťové jištění (zpožděný typ) [A] 16
Izolační třída H
Chlazení hořáku plynem
Krytí IP 23
Průměr drátu [mm] 0,6 - 1,2
Hmotnost [kg] 35
Rozměry LxBxH [mm] 645 x 370 x 580

Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s normou EN 60 974-1 a EN 50199.
* při I max. (10 min) při 40 °C

Objednací číslo
MEGAPULS® 250  
plynem chlazený, podávací kladky 0,8/1,0 130 5550

� MIG/MAG pulzní svařovací zdroj MEGAPULS® 250

Technická data MIG-COOL MIG-COOL 
CART 100 1000

Síťové napětí [V~] 400 400
Příkon proudu [A] 0,3 0,3
Chladící výkon  [W] 900 900
při 20 °C / 1,0 l/min.
Dodávané množství max.[l/min] 1,3 1,3
Tlak čerpadla max. [MPa] 063 (6 bar) 063 (6 bar)
Obsah nádržky [l] 5,0 5,0
Hmotnost* [kg] 55 47

* (bez chladící kapaliny)

Objednací číslo
MIG-COOL CART 100 
Vozík s kapalinovým chladícím agregátem 753 1800
MIG-COOL 100 
Kapalinový chladící agregát na kolečkách 753 1810

� MIG-COOL CART 100 / 
MIG-COOL 100
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Pulzní svařovací zdroje MIG/MAG
Typová řada MEGAPULS® 300 – 500

Digitální mikroprocesorová technika REHM ve spojení s
inovovanými zdroji a svářecí technikou, to jsou mega silné
impulsy, se kterými můžete řešit Vaše svařovací úlohy ještě
jednodušeji a profesionálněji.

Nová generace vysoce výkonných, plně digitalizovaných
pulzních zdrojů zajišťuje maximální úroveň provozní 
spolehlivosti s vynikající opakovatelností optimálních
výsledků svařování.

Flexibilní programování jednotlivých Job-úloh lze provádět
kdykoli. Tím je zajištěna nejen vysoká kvalita výsledků 
svařování, ale i jejich přesná opakovatelnost.

Snadná obsluha prostřednictvím
� jednotlačítkového ovládače svařovací energie jako 

nominální hodnoty
� synergické řídicí jednotky zajištující nastavení optimálních 

hodnot svařovacího procesu

V případě požadavku lze zdroje MEGAPULS® vybavit
dvěma podavači drátu.
To umožní flexibilně pracovat s různými ochrannými plyny 
a materiály bez nutnosti výměny hořáku, cívky drátu nebo
používaného ochranného plynu např. pulzní svařování 
CrNi-oceli a následné svařování hliníku dvojitou pulzací.

S dálkovým regulátorem MIG plus 2 je možné dálkově
nastavovat na podavači drátu výkon popř. délku oblouku.

Možnost dálkového ovládání hořákem 9W-RT4 a 9W-S

Široké spektrum využití 
od MIG/MAG-pulzního svařování, MIG/MAG-svařování, 
MIG-pájení až k ručnímu svařování obalenou elektrodou,
(WIG-Lift Arc) pro všechny běžné materiály jako nelegované
a legované oceli, nerezové oceli, hliník a povlakované plechy.

Maximální účinnost díky svařování téměř bez 
rozstřiku kovu

Vynikající výsledky svařování zajišťuje
� mimořádně rychlá a přesná digitální regulace oblouku
� řízený přenos kapek
� nejvyšší úroveň opakovatelnosti a přesnost nastavení 

digitálního zdroje
� automatické zapalování, programy pro svařování a 

vyplňování kráteru pro zvolený materiál
� paměť až na 64 specifických Job-úloh
� synergické charakteristiky odpovídající zvolenému 

materiálu (výběr ze 101 charakteristik)

Možnost automatické korektury všech hodnot napětí
synergických charakteristik při použití různých délek 
propojovacích svazků (1,4 m, 5 m, 10 m a 15 m)

� Charakteristika 
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4. Displej: 
� svařovací proud
� posuv drátu m/min 
� tloušťka materiálu
� svařovací napětí 

5. Otočný knoflík:  
svařovací energie

6. Otočný knoflík:  
korektura délky oblouku (LBL) 

1. Programy:  
� pracovní bod
� Job-úloha
� manuálně
� režim ukládání

2. Proces svařování:  
� dvojitá pulzace
� pulzace
� plynulá regulace
� svařování obalenou elektrodou

3. Provozní režimy:
� 4-takt se sestupem/ bez sestupu 
� 2-takt se sestupem/ bez sestupu
� bodové svařování

� Ovládací panel MEGAPULS® 300 – 500
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Objednací číslo
MEGAPULS® 400 W
s podavačem drátu DV RK2W, 
s kapalinovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 6505
MEGAPULS® 400 W 
se zdvojeným podavačem drátu 
s podavačem drátu DV RK2W, 
s kapalinovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 6509
MEGAPULS® 500 W
s podavačem drátu DV RK2W, 
s kapalinovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 7005
MEGAPULS® 500 W 
se zdvojeným podavačem drátu 
s podavačem drátu DV RK2W, 
s kapalinovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 7009

Objednací číslo
MEGAPULS® 300 L
s podavačem drátu DV RK2L, 
s plynovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 6007
MEGAPULS® 300 W
s podavačem drátu DV RK2W, 
s kapalinovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 6005
MEGAPULS® 300 W 
se zdvojeným podavačem drátu 
s podavačem drátu DV RK2W s 
kapalinovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 6009
MEGAPULS® 400 L
s podavačem drátu DV RK2L, 
s plynovým chlazením, 
podávací kladky 1,0/1,2 130 6507

� Pulzní svařovací zdroje MIG/MAG MEGAPULS® 300 - 500
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Technická data 300 L/W 400 L/W 500 W
Rozsah nastavení, plynulé [A] 10–300 10–400 10–500
Dovolené zatížení (DZ)   [%] 80 60 45
při Imax. (10 min) při 40 °C
Svařovací proud při 100 % DZ* [A] 270 310 350
Napětí naprázdno [V] 75 75 75
Síťové napájení [V] 3/PE 400V 3/PE 400V 3/PE 400V
Trvalý výkon při 100 % DZ [kVA] 10,8 13,6 15,8
Síťové jištění (zpožděný typ) [A] 20 25 35
Účiník [cos phi] 0,92 0,92 0,92
Izolační třída H H H
Chlazení hořáku L = chlazený plynem L = chlazený plynem chlazený kapalinou

W = chlazený kapalinou W = chlazený kapalinou
Krytí IP 23 IP 23 IP 23
Průměr drátu** [ø mm] 0,8/1,0 0,8/1,0/1,2 0,8/1,0/1,2/1,6
Průměr drátu pro hliník [ø mm] 1,0/1,2 1,0/1,2 1,0/1,2/1,6
Hodnota hlučnosti podle*** [db (A) 1 m] ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68
Hmotnost zdroje [kg] 150 165 175
Hmotnost podavače drátu [kg] 25 25 25
Rozměry zdroje výkonu (LxBxH) [mm] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975
Rozměry podavače drátu (LxBxH) [mm] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s 
normou EN 60 974-1.

* při 40 °C
** pro ocel a nerezovou ocel 
*** DIN 45635

� Technická data MEGAPULS® 300-500
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Svařovací zdroje WIG typové řady 
TIGER® 170/210 DC a AC/DC

Flexibilní zdroj TIGER® má bezkonkurenčně jedinečný
poměr hmotnosti a výkonu. Vysoce výkonná elektronika
s integrovaným primárním invertorem 100 kHZ 
zajišťuje vysoký výkon a současně s hmotností pouze
5,4 popř. 8 kg i vynikající výsledky svařování. 

Vzhledem k velké funkční rozmanitosti lze zdrojem
TIGER® svařovat ocelové, nerezové, měděné a 
hliníkové plechy o tloušťkách od 0,2 mm do 6 mm
stejnosměrným nebo střídavým proudem. Procesorové
řízení automaticky řídí zapalovací energii tak, že 
při svařování tenkých plechů na počátku svaru 
nenástává žádné poškození. Zdroj TIGER® se 100 kHz
je kompaktní multitalent pro včechny oblasti použití.

Vstupní jednofázové napětí 230 V 

Použití AC/DC
� frekvenční automatika, nastavitelná frekvence
� regulace balance
� snadné svařování hliníku i v obtížných podmínkách 

(např. svařování v polohách nebo přivařování tlustých 
plechů k tenkým) pomocí režimu DUAL WAVE.

Při použití na montážích splňuje nejnáročnější požadavky
díky dálkovému ovládání s hořákem R-SR 7-17/26 s 
veliceflexibilním svazkem, koženým chráničem a 
potenciometrem

Automatické nastavení odpovídajícího proudu pro zapa-
lování se systémem INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy)
pro WIG svařování s HF zapalováním nebo pro svařování 
obalenou elektrodou se zapalováním Lift-Arc

Nízká hmotnost od 5,4 kg popř. 8,4 kg

Malé rozměry, robustní provedení a velmi nízká hmotnost
vytváří ze zdroje TIGER® ideálního pomocníka pro 
montáže. Hodnoty výkonu uspokojí i potřeby uživatelů v 
dílenských provozech.

Snadná obsluha pomocí přehledně uspořádaného
ovládacího panelu s příjemným ergonomickým designem

Možnost uložení až 99 programů 
pro dosažení přesných a opakovatelných výsledků. 
Rychlé a snadné nastavení parametrů jedním tlačítkem.

Možnost použití s generátorem

� Charakteristika
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LED kontrolka pulzace

proud I1/I2

čas poklesu proudu

čas dofuku plynu
t1/t2-čas pulzace

DC/AC-pásmo

Režim WIG

Režim Hold ochrana

Režim Booster

Speciální modus  
A čas předfuku

ochranného plynu
B zapalovací energie
C startovací proud
D čas nárůstu proudu
E proud pro

vyplnění kráteru
F Dual Wave
H Hotstart (EL)
I Arc Force (EL)
L vyvolání programu 
S ukládání programu

4-takt

2-takt

HF zapnuto

HF vypnuto

jednotlačítková 
obsluha zařízení TIGER® 

Anti-Stick funkce zamezující přilepení a přehřívání 
elektrody
V případě přilepení elektrody se proud sníží na 35 A.

Nastavitelné hodnoty funkcí Hot-Start a Arc-Forc

Systém ELSA (Electronic Stabilised Arc)
zamezuje přerušení svařování také při svařování obalenou
elektrodou s délkou přívodního kabelu až 100 m (1,5 mm2).

Zdroj TIGER® je možné objednat jako komplet s 
montážním kufrem včetně hořáku REHM WIG Precision
R-SR 7-17 DD/4 m popř. s hořákem R-SR 7-26 DD/4 m s
potenciometrem a koženy�m návlekem, průtokoměrem a
zemnícím kabelem.

Svařování WIG:
� univerzální profesionální zdroj s dvouproudovou regulací, 

integrovanou pulzní funkcí (konvenční a vysokofrekvenční 
pulzace 500 Hz), 2-taktní / 4-taktní ovládání hořáku, 
vypínatelná HF, integrovaný konektor pro dálkové ovládání, 
nastavitelný čas nárůstu a poklesu proudu, nastavitelný 
čas předfuku a dofuku ochranného plynu a nastavitelná 
energie zapalování

Svařování obalenou elektrodou:
� maximální výkon s funkcí BOOSTER, do 170 A 35 % DZ

Omezení vstupního proudu při zapojení do sítě s rychlými
pojistkami (16 A) pomocí funkce Hold – ochrana
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Objednací číslo
TIGER® 170 AC/DC 
bez příslušenství 150 3320
TIGER® 170 AC/DC-SET
v montážním kufru v sestavě
s hořákem WIG R-SR 7-17 DD /4 m, 
s potenciometrem a koženým návlekem, 
průtokoměrem, zemnícím kabelem 4 m 150 3321
TIGER® 210 AC/DC 
bez příslušenství 150 3360
TIGER® 210 AC/DC-SET 
v montážním kufru v sestavě 
s hořákem WIG R-SR 7-26 DD /4 m, 
s potenciometrem a koženým návlekem, 
průtokoměrem, zemnícím kabelem 4 m 150 3361

Objednací číslo
TIGER® 170 DC
bez příslušenství 150 3310
TIGER® 170 DC-SET
v montážním kufru v sestavě
s hořákem WIG R-SR 7-17 DD /4 m, 
s potenciometrem a koženým návlekem, 
průtokoměrem, zemnícím kabelem 4 m 150 3311
TIGER® 210 DC
bez příslušenství 150 3350
TIGER® 210 DC-SET
v montážním kufru v sestavě
s hořákem WIG R-SR 7-26 DD /4 m, 
s potenciometrem a koženým návlekem, 
průtokoměrem, zemnícím kabelem 4 m 150 3351

� WIG svařovací zdroj TIGER® 170/210 DC a AC/DC
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Technická data TIGER® 170 DC TIGER® 170 AC/DC TIGER® 210 DC TIGER® 210 AC/DC
Rozsah nastavení Režim WIG [A] 3–170 3–170 3–210 3–210

Funkce BOOSTER [A] 3–150 3–150 3–170 3–170
Funkce Hold-ochrana [A] 3–140 3–140 3–160 3–160

Dovolené zatížení(DZ) Režim WIG [%] (50) 30 (50) 30 (50) 30 (50) 30
při Imax. (10 min) Funkce BOOSTER [%] (60) 35 (60) 35 (90) 35 (90) 35
přii 40 °C (20 °C)  Funkce Hold-ochrana [%] (60) 35 (60) 35 (90) 35 (90) 35
Svařovací proud* Režim WIG [A] (135) 100 (135) 100 (175) 140 (175) 140

Funkce BOOSTER a funkce Hold-ochrana [A] (120) 100 (120) 100 (160) 120 (160) 120
Příkon při Imax. [kVA] 2,7 2,7 2,8 2,8
Síťové napětí při 50/60 Hz [V] 1x 230V 1x 230V 1x 230V 1x 230V
Pojistka [A] 16 16 16 16
Účiník [cos phi] 0,7 0,7 0,99 0,99
Chlazení hořáku plynem plynem plynem plynem
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Hmotnost [kg] 5,4 7,8 6,5 8,4
Rozměry LxBxH [mm] 290 x 150 x 215 340 x 150 x 275 340 x 150 x 215 340 x 150 x 275

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s 
normou EN 60 974-1.

* při 100 % DZ, 40 °C (20 °C)

� Technická data TIGER® 170/210 DC und AC/DC
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Svařovací zdroje WIG
TIGER® 170/210

Nadstandardní parametry vytváří ze zdrojů řady TIGER®
170 a TIGER® 210 (TIGER® 170 obdržel ocenění), 
inovativní, kompaktní a výkonné zdroje pro svařování
metodou WIG. Společně s robustním pouzdrem se 
tak stávají ideálními pomocníky pro tvrdé nasazení 
na montážích. V dílenských provozech mohou 
zdroje TIGER® rovněž nabídnout možnosti, které se
očekávají od profesionálních zařízení.

TIGER® 170/210 je vybaven velmi výkonnou 
elektronikou vyvinutou výhradně pro tyto zdroje, 
která umožňuje svařovat proudem 170 A/ 210 A při
napájecím napětí 230 V (50/60 Hz, pojistka 16 A).
Dovolené zatížení je 50 %. Zdroje TIGER® jsou 
vybaveny funkcemi, které z nich vytváří ideální 
přenosná profesionální zařízení WIG s hmotností
pouze 4,9 popř. 6,0 kg.

� teplotou řízené spínání ventilátoru automaticky optimalizuje
výkon chlazení dle okamžité spotřeby

Svařování obalenou elektrodou:
� maximální výkon s funkcí BOOSTER; proud pro svařování 

obalenou elektrodou do 170 A při dovoleném zatížení 
do 90 %

� omezení vstupního proudu při zapojení do sítě s rychlými 
pojistkami (16 A) pomocí funkce Hold – ochrana

� Anti-Stick funkce zamezující přilepení a přehřívání 
elektrody. V případě přilepení elektrody se proud sníží 
na 35 A

� Systém ELSA (Electronic Stabilised Arc) zamezuje 
přerušení svařování při délce přívodního kabelu až 
100 m (1,5 mm2).

Snadná obsluha pomocí přehledně uspořádaného panelu

Automatické nastavení odpovídajícího proudu pro 
zapalování systémem INTIG Energy (Intelligent Ignition
Energy) pro WIG svařování s HF zapalováním nebo se
zapalováním Lift-Arc pro svařování obalenou elektrodou.

EPC-Electronic Power Control 
Nepřetržité elektronické monitorování síťového napětí 
zajišťuje provozní bezpečnost a zabraňuje poruchám 
zapínání nebo vypínání. Vestavěná ochrana proti přepětí
výrazně zvyšuje životnost zařízení.

Vstupní jednofázové napětí 230 V

Svařování WIG:
� univerzální profesionální zdroj s 2-taktním / 4-taktním 

ovládáním hořáku, s vypínatelnou HF, integrovaným 
konektorem pro dálkové ovládání, nastavitelným časem 
nárůstu a poklesu proudu

� Charakteristika
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Objednací číslo
TIGER® 210
bez příslušenství 140 2180
TIGER® 210 DC-SET
v montážním kufru v sestavě
s hořákem WIG Precision R-SR 7-26 /4 m,
s potenciometrem a koženy�m návlekem,
průtokoměrem, zemnícím kabelem 4 m 140 2185

Objednací číslo
TIGER® 170
bez příslušenství 150 3170
TIGER® 170 SET
v montážním kufru v sestavě 
s hořákem WIG Precision R-SR 17 /4 m, 
s potenciometrem a koženy�m návlekem,
průtokoměrem, zemnícím kabelem 4 m 150 3171

� WIG svařovací zdroje TIGER® 170/210

Technická data TIGER® 170 TIGER® 210
Rozsah nastavení Režim WIG [A] 5–170 5–210

Funkce BOOSTER [A] 5–150 5–170
Funkce Hold-ochrana [A] 5–140 5–160

Dovolené zatížení (DZ) Režim WIG [%] (50) 30 (50) 30 
při Imax. (10 min.) Funkce BOOSTER [%] (60) 35 (90) 35
při 40 °C (20 °C) Funkce Hold-ochrana [%] (60) 35 (90) 35
Svařovací proud* Režim WIG [A] (135) 100 (175) 140

Funkce BOOSTER [A] (120) 100 (160) 120
Funkce BOOSTER a Funkce Hold-ochrana [A] (120) 100 (160) 120

Příkon při Imax. [kVA] 2,7 2,8
Síťové napětí při 50/60 Hz [V] 1x 230V 1x 230V
Pojistka [A] 16 16
Účiník [cos phi] 0,7 0,99
Chlazení hořáku plynem plynem
Krytí IP 23 IP 23
Hmotnost [kg] 4,9 6,0
Rozměry LxBxH [mm] 320 x 145 x 170 375 x 145 x 180

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení nesou označení CE a označení S v souladu s 
normou EN 60 974-1.

* při DZ 100 % při 40 °C (20 °C)
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Nový standard ve svařování 
metodou WIG

Nová řada INVERTIG.PRO® sdružuje technologii
zdrojů pro svařování od nejjemnějších s nejvyšším
komfortem ovládání. Jedinečná součinnost 
nově vyvinutého Bi-Power-invertoru s přesným
digitálním řízením svařovacího procesu nabízí
doposud nedosažitelné svařovací vlastnosti.
Dovolené zatížení, kvalita svarového spoje a 
úspora energie nezvratně definují u této nové 
řady zařízení celosvětově nové měřítko ve 
svařování metodou WIG.

iSYSTEM
Multiprocesorová struktura propojená do sítě přes CAN 
spojená s inteligentními rozšiřujícími moduly, otevírá 
mnohostranné možnosti použití. Jednoduše připoj a zapni
Plug & Play.

Svařování střídavým proudem(AC) metodou WIG
Technologie REHM zaručuje mimořádně stabilní oblouk 
střídavého proudu, který zůstává stabilní a klidný i u 
kritických popř. silně zoxidovaných povrchů materiálů. 
Tichý a příjemný zvuk oblouku je přitom výrazně pod 
zákonnými požadavky.

Snadné svařování hliníku metodou DUAL WAVE
DUAL WAVE snižuje přebytečný podíl střídavého proudu 
(AC) v oblouku na nutné minimum. Díky sníženému působení
tepla se výrazně zlepší ovládání svařovací lázně, zvláště na
špatně přístupných místech a při svařování na hranách plechů.
Rovněž se díky DUAL WAVE snižuje i zatížení elektrod.

Neskutečně jednoduché a bezpečné ovládání
Přehledné a samovysvětlující: Ovládání a obsluha jsou, tak
jak je to typické u firmy REHM – nekompromisně jednoduché
a rychlé. I v rukavicích

Bi-Power-invertor
Nově plně vyvinutý 200 kHz-Bi-Power-invertor pro zdroje
INVERTIG.PRO®nabízí vedle vysoké hustoty výkonu při malé
hmotnosti také optimální energetickou efektivitu.

Nejvyšší dovolené zatížení při senzačně nízké hmotnosti
Svařovací proudy od 240 A, 280 A, 350 A a 450 A při 100 %
dovoleném zatížení dosažené technologií Bi-Power-invertoru
speciálně vyvinuté pro zdroje INVERTIG.PRO® Výsledek je
jedinečný poměr hmotnosti a výkonu při současně malých 
rozměrech.

Jisté zapalování
Jisté zapalování jako ve snu, díky inovovanému zapalovacímu
 managementu. Kde ostatní končí, zapaluje INVERTIG.PRO®
stále ještě špičkově. Rychlá a přesná regulace procesu 
svařování vytváří oblouk v každé poloze stabilní. 

� Charakteristika
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INVERTIG.PRO®. Vysoce dynamická, digitální regulace 
svařovacího procesu zajišťuje spolu s její jedinečnou 
přesností a přesnou reprodukovatelností i u velkoplošných
natavení vynikající svařovací vlastnosti.

Svařování obalenou elektrodou
INVERTIG.PRO® je také plnohodnotný svařovací zdroj pro 
svařování obalenou elektrodou. Kromě svařovacího proudu 
se dá libovolně nastavit Hot-Start a Arc-Force. Polarita 
obalené elektrody se nastavuje na zařízení (není nutné přemístit
svařovací kabel a zemnící kabel do jiné zásuvky). Osvědčená
funkce Anti-Stick zabraňuje přilepení a rozžhavení obalené
elektrody.

Vhodnost generátoru
Větší flexibilita při mobilním použití, např na stavbách.

REHM EASY LOCK
Prostřednictvím REHM EASY LOCK lze spojit zařízení s 
vozíkem malým manévrem. Bezpečně a rychle, pro spojení 
a rozpojení nepotřebuje uživatel víc než dvě minuty.

Regulace vyvážení střídavého proudu (AC) REHM
Při regulaci vyvážení střídavého proudu (AC) se ovládá teplo
ve wolframové elektrodě. Regulací množství energie se dá
oblouk zaostřit, např. pro svařování tenkých plechů nebo pro
navařování na hranách. Menším působením tepla se snižuje
zatížení elektrody.

Automatická regulace frekvence REHM
Frekvence se při svařování střídavým proudem automaticky
přizpůsobí proudu. Při malých svařovacích proudech se
oblouk střídavého proudu (AC) zaostří. Tím se dosáhne 
spolehlivější provaření kořene např. u tenkých plechů v 
koutových svarech. Při větších proudech se snižuje zatížení
wolframové elektrody. Výsledkem je vysoká trvanlivost a
optimální hospodárnost. Automatická regulace frekvence
nabízí zvláště při práci s nožním dálkovým regulátorem P1
iSYSTEM neocenitelné výhody. Tato metoda je patentována
firmou REHM. Frekvence střídavého proudu (AC) se dá
mimo to nastavit i ručně v rozsahu od 30-300 Hz.

Systém REHM ELSA.PRO
V řadě TIGER®/BOOSTER mnohokrát osvědčená technologie
ELSA (Electronic Stabilized Arc) byla rozsáhleji vyvinuta pro
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Mikroprocesory pracující v INVERTIG.PRO® a v příslušenství
jsou propojeny přes moderní síť CAN ve vysoce efektivně
fungující systém. Tím je zajištěno, aby různé části iSYSTEMU
byly rozpoznány již při připojení, aniž by byla potřebná další
nastavení. 

Pomocí hořáků iSYSTEMU je možné INVERTIG.PRO® 
dálkově ovládat. Tak je možné měnit proudy I1 a I2 na 
hořáku. Alternativně lze ale také přes hořák iSYSTEMU
vyvolávat programy již uložené přes rychlou volbu.

Jednotka vodního chlazení TIG-COOL 2000 popř. TIG-COOL
CART 2000 komunikuje s INVERTIG.PRO®. Chladící 
jednotka se tak zapíná jen v případě potřeby. Jakmile je
chlazení hořáku dostatečné, přepne se jednotka vodního
chlazení do pohotovostního režimu. Tím se snižuje spotřeba
energie a hlučnost.

� Struktura s více procesory 
s propojením přes CAN� – Inteligentní systém

Všechny součásti iSYSTEMU jsou optimálně sladěny s 
INVERTIG.PRO® a zaručují vysokou hospodárnost a 
komfort. INVERTIG.PRO® je automaticky rozezná a 
nakonfiguruje jednoduše Plug & Play, tedy připoj a zapni!

Součásti iSYSTEMU jsou:
� TIG-COOL 2000
� TIG-COOL CART 2000
� nožní dálkový regulátor P1
� hořák R-TIG s Up/Down
� automatizační rozhraní
� vhodné pro REHM AUTOMATION SYSTEMS



Vysokofrekvenční pulzy do 3000 Hz
Při vysokofrekvenčních pulzech ve frekvenčním rozsahu nad
2000 Hz se dosahuje přesný, zaostřený oblouk s vysokou
hustotou výkonu. Ten zajišťuje spolehlivé a rovnoměrné 
natavení při současně zmenšené zóně tepelného vlivu. Vyšší
tlak oblouku dovoluje kromě toho vyšší rychlosti svařování.
Změny vzdálenosti nemají žádný negativní vliv na výsledek
svařování.

Řízení zapalování ICS (Ignition Command System)
Díky vysoce pokročilému řízení procesory dochází jak u
vysokofrekvenčního zapalování, tak i u zapalování Lift-Arc 
k optimálnímu nastavení zapalovací energie. To vede rychle 
a snadno, nezávisle na použité wolframové elektrodě ke 
stabilnímu oblouku a šetří jak svařenec, tak i elektrody.

R-pilot – rozsáhlé funkce a naprosto snadná obsluha
Všechna důležitá nastavení probíhají přesně a během 
několika vteřin jedním tlačítkem.

Maximální komfort při obsluze – i v rukavicích
Velký a přehledný ovládací panel je samovysvětlující.

Programová paměť
Die INVERTIG.PRO® umožňuje uložení až 99 programů.  

Tlačítka pro rychlou volbu QUICK CHOICE
Tlačítky pro rychlou volbu QUICK CHOICE P1 und P2 je
možné uložit snadno a rychle dvě aktuální nastavení jednoho
svařovacího úkolu.

� Naprosto snadné – koncepce obsluhy firmy REHM
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8. Pulzace vypnuta, konvenční pulzace (0,1 až 5,0 sec),
vysokofrekvenční pulzace (10 až 3000 Hz)

9. Polarita1)

� stejnosměrný proud minuspól (DC), střídavý proud (AC),
stejnosměrný proud pluspól (DC), DUAL WAVE

10. Indikační kontrolky LED ampéry (A), sekundy (s), 
frekvence (Hz), vyvážení (%)

11. Displej

12. R-PILOT 
� pro nastavení předfuku plynu, zapalovací energie Iz, 

startovacího proudu Is, náběhu proudu tu, svařovacího 
proudu I1, I1-času pulzace t1, svařovacího proudu I2, 
I2- času pulzace t2, sestupu proudu td, proudu koncového
kráteru le, času dofuku, frekvence AC Hz 1, vyvážení 
AC % 1)

1)  Funkcemi vybaveny všechny svařovací zdroje AC/DC

1. Metody svařování
� WIG, svařování obalenou elektrodou

2. Nastavení pro svařování obalenou elektrodou 
� svařovací proud, Arc Force, Hot Start

3. Programy
� nahrát (load), uložit (save)

4. Tlačítka pro rychlý výběr QUICK CHOICE
� P1, P2

5. Kontrolky
� dálkové ovládání aktivní, provoz, teplota

6. 4-takt, 2-takt

7. Vysokofrekvenční zapalování (HF)
� HF zapnuto, HF vypnuto

� Ovládací panel INVERTIG.PRO®
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TIG-COOL 1400
� chladící výkon 1100 W při 1,3 l/min
� odstředivé čerpadlo
� podvozek bez láhvového vozíku, jeřábová oka a rukojeť 

pro manipulaci
� REHM EASY LOCK pro rychlé a bezpečné umístění a 

upevnění zdroje INVERTIG.PRO®

TIG-COOL 2000 iSYSTEM
� chladící výkon 1500 W při 1,3 l/min
� komunikace mezi jednotkou kapalinového chlazení a  

INVERTIG.PRO® (Plug & Play)
� odstředivé čerpadlo a řízení čerpadla podle potřeby s 

funkcí pohotovostního režimu Standby
� hlídání teploty
� napojení CAN-BUS
� hlídání průtoku
� podvozek bez láhvového vozíku, jeřábová oka, rukojeť

REHM EASY LOCK pro rychlé a bezpečné umístění a 
upevnění zdroje INVERTIG.PRO®

TIG-COOL CART 1400
TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
� vozík s jednotkou chlazení TIG-COOL 1400 nebo 

TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
� velká lehce otočná kola s robustním podvozkem
� vozík s držákem lahve pro 50-l lahev s ochranným plynem
� integrovaná jeřábová oka 
� robustní rukojeť

TIG CART
� vozík jako TIG-COOL CART
� bez chladícího agregátu
� s uzamykatelnou přihrádkou 
� REHM EASY LOCK pro rychlé a bezpečné umístění a 

upevnění zdroje INVERTIG.PRO®

� Technická výbava
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� Možné sestavy 

Objednací číslo

TIG-COOL CART 2000 iSYSTEM
Vozík s jednotkou vodního chlazení 7532 000
TIG-COOL CART 1400
Vozík s jednotkou vodního chlazení 7532 005
TIG-COOL 2000 iSYSTEM
Jednotka vodního chlazení na kolečkách 7532 010
TIG-COOL 1400 
Jednotka vodního chlazení na kolečkách 7532 015 
TIG CART
Vozík s odkládací schránkou 7532 020

� Vozíky/jednotky vodního chlazení
pro zařízení INVERTIG.PRO®

Technická data TIG-COOL TIG-COOL 
(CART) 1400 (CART) 2000

Síťové napětí* [V~] 2 x 400 2 x 400
Odběr proudu [A] 1,0 1,5
Chladící výkon s [kW] 1,1 1,5
hořákem R-TIG**
Dodávané množství max. [l/min] 2,3 2,3
Obsah tanku [l] 5,0 5,0
Hmotnost*** [kg] 62 62
Rozměry LxBxH**** [mm] 1050 x 600 x 880 1050 x 600 x 880
Rozměry LxBxH***** [mm] 620 x 480 x 525 620 x 480 x 525

* INVERTIG.PRO®
** při 25 °C / 1,3 l/min.
*** (bez chladící kapaliny)
**** TIG-COOL CART
***** TIG-COOL

Možné kombinace
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Technická data INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO®
240 DC 280 DC 350 DC 450 DC

240 AC/DC 280 AC/DC 350 AC/DC 450 AC/DC
Svařovací proud při 100 % (DZ) WIG [A] 240 280 350 450

Elektroda [A] 240 260 350 360
Dovolené zatížení (DZ) WIG [%] 100 100 100 100
při Imax. (10 min./40 °C) Elektroda [%] 100 60 100 60
Síťové napětí [V] 3x 400 V 3x 400 V 3x 400 V 3x 400 V
Jištění [A] 16 16 32 32
Chlazení hořáku plynem (kapalinou) plynem (kapalinou) plynem (kapalinou) plynem (kapalinou)
Chlazení hořáku DC [kg] 25 25 30 30

AC/DC [kg] 27 27 31 31
Rozměry LxBxH [mm] 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460

Technické změny jsou vyhrazeny. Všechna zařízení jsou držitelem značky S a označení CE v souladu s normou EN 60 974-1 a EN 501 99.

Objednací číslo
INVERTIG.PRO® 350 DC 1423 500
INVERTIG.PRO® 350 AC/DC 1423 505
INVERTIG.PRO® 450 DC 1424 500
INVERTIG.PRO® 450 AC/DC 1424 505

Objednací číslo
INVERTIG.PRO® 240 DC 1422 400
INVERTIG.PRO® 240 AC/DC 1422 405
INVERTIG.PRO® 280 DC 1422 800
INVERTIG.PRO® 280 AC/DC 1422 805

� WIG svařovací zdroje INVERTIG.PRO®



Jednodušeji to již nejde.

Kdo chce lépe, snadněji a efektivněji svařovat,
potřebuje vedle know-how, zařízení, které 
přemýšlí a ví, co by  obsluha dělala nebo 
chtěla dělat. Die INVERTIG.PRO® digital je
takový  pravý přítel svářeče a efektivní spolu-
pracovník v jednom. Snadný na obsluhu.
Jednoduše spolehlivý.

INVERTIG.PRO® digital sdružuje technologii
zdrojů pro svařování od nejpřesnějších s 
nejvyšším komfortem ovládání. Srdcem je 
digitální ovládání, které vstupní zadání 
komplexně zjednodušuje a následovně je 
uživateli  zobrazuje.  

Revoluční koncepce ovládání nabízí v jediněčné
funkčnosti REHM  jednoduché přístupové 
možnosti na silový svazek s osvědčeným 
invertorem Bi-Power.
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INVERTIG.PRO® digital
Svařovací zdroje WIG

Promyšleně jednoduché a snadné ovládání
Ovládání zařízení INVERTIG.PRO® digital je vyvinuto na 
úrovni požadované v budoucnosti. tj.poznání sama sebe,
informující, podporující. Důslednost realizace je typická pro
firmu REHM.  

Největší dovolené zatížení při senzační nízké hmotnosti 
Bez limitu: 100 % dovolené zatížení u všech zařízení řady
INVERTIG.PRO® digital. 

Nejvyšší efektivita  
Invertor REHM Bi-Power – inteligentní,  energetický 
management v kombinaci s pokrokovými stavebními prvky. 
Přiváděný příkon je téměř celý přeměněn do obluku.  

iSYSTEM
CAN- mikroprocesorová architektura, spojená s inteligentními
rozšiřujícími moduly, otevírá mnohostranné možnosti použítí.
Jednoduše  připoj a zapni Plug & Play.

Centrální grafická obrazovka s vysokou rozlišovací
schopností 
Na první pohled  je vše ve vynikajícím grafickém zobrazení,
které je chráněno plastovým krytem odolným proti nárazu 
a je podstatně  robustnější  než konvencionelní provedení.  

Čtyři aplikace 
Aplikace Classic, Programm Manager, Assist a System 
nabízí optimální funční využití. 

R-pilot – centrální obsluhující prvek
Umožňuje obsluhu jednou rukou a to i v rukavici. Jediný
vyčnívající  prvek obsluhy – chráněný plastovými bočnicemi
před mechanickým poškozením. 

Čtyři multifunkční tlačítka pro výběr 
Rychlá a jednoduchá navigace v příslušném poli aplikace. 

Dvě tlačítka QUICK CHOICE 
Jednoduché a rychlé ukládání dvou aktuálních svařovacích
úloh.

� Charakteristika



INVERTIG.PRO® digital
Svařovací zdroje WIG
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Aplikace  Programm Manager – efektivita v ohnisku 
Program Manager prostřednictvím přehledného grafického
zobrazení zjednodušuje prácis programem. Často použivané
charakteristiky svařování lze zde stabilně a rychle ukládat
jako podklady. Vyvolat lze svařovací charakteristiky roztříděné
podle pracovníků, zákazníků, materiálů a dalších parametrů,
které jsou nezbytné pro určitou úlohu. Tyto  přehledné 
struktury pro předprogramování svařovacích úloh umožňují
jednoduché vedení a tím vzrůstající efektivitou pracovníků.  

Aplikace System – uspořádání se stává dětskou hrou 
Aplikace System je aplikace, pomocí které lze stanovit 
funkce a průběhy s maximální pohodlností a přehledností.
Tím se zařízení optimálně přizpůsobí potřebám svařeče a
zaměstnavatele. Objemný rozsah diagnostik dodává aktuální
informace ohledně Soft- a Hardware.  

Aplikace Classic – kvalita na první pohled 
Aplikace Classic zřetelně zvýšuje kvalitu svařování a vytváří
stálou Top úroveň kvality svarového spoje. Graficko dynamické
znázornění zobrazuje svařeči na první pohled nejen celý 
průběh svařování se všemi parametry, ale také porovnání,
režimy provozu a postupy svařování. Toto vše je v dosud
nepoznané přesnosti a srozumitelnosti. 

Aplikace Assist – profesionální při všech úlohách 
Assist je profi-aplikace – nejen pro zvyšování odbornosti.
Zkušení svářeči zde profitují při svařování kombinací 
materiálů a tlouštěk,  které jsou ojediněle užívané, z 
objemných informací a z dynamických grafických zobrazení
zadaných svařovacích úloh. Svářeč jednoduše zvolí 
kombinace materiálů, typ svaru, tloušťku materiálu a 
aplikace pomoci databanky, která je naplněná informacemi
od odborníků vygeneruje správná nastavení.  

� Čtyři aplikace pro dosažení perfektního svarového spoje
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� Jednoduše si hrát – REHM koncepce obsluhy

Přehledná struktura 
INVERTIG.PRO® digital se pyšní čtyřmi, navzájem ideálně
sladěnými aplikacemi:
� Pro nastavení svařovacích parametrů aplikace Classic 

a Assist
� Pro spravování programů aplikace Programm Manager
� Pro uspořádání zařízení aplikace System

Ovládací panel INVERTIG.PRO®:

1. Tlačítka QUICK CHOICE 

2. R-pilot

3. Multifunkční tlačítka výběru 

4. Volba aplikace Classic 

5. Volba aplikace Programm Manager 

6. Volba aplikace Assist

7. Volba  aplikace System

8. Grafická obrazovka s vysokou rozlišovací schopností.

R-pilot – jednoduchá ovladatelnost s maximální 
funkčností a hravostí
Hlavní ovládání  INVERTIG.PRO® digital se provádí 
R-pilotem, který je zabudován do INVERTIG.PRO®.

Nejvyšší komfort obsluhy – také s rukavicemi 
Čtyři multifunkční tlačítka volby, řízené R-pilotem, zabezpečují
rychlou a jednoduchou  navigaci. Dynamicko-grafickým
zobrazením všech nastavitelných hodnot informuje 
INVERTIG.PRO® digital uživatele o doposud neznámé kvalitě.

Programová paměť
Do programové paměti INVERTIG.PRO® digital lze uložit 
až 1000 programů. Správa těchto programů se stává díky
koncepci ovládání INVERTIG.PRO® digital dětskou hrou.

Tlačítka Quick Choice
Více jistoty, komfortu a úspory času. Tlačítky QUICK CHOICE
P1 a P2 lze snadně rychle uložit a vyvolat dvě aktuální
nastavení jedné svařovací úlohy.



INVERTIG.PRO® digital
Svařovací zdroje WIG
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Technická data INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO® INVERTIG.PRO®

240 DC digital 280 DC digital 350 DC digital 450 DC digital
240 AC/DC digital 280 AC/DC digital 350 AC/DC digital 450 AC/DC digital

Svařovací proud při 100 % (DZ) WIG [A] 240 280 350 450
při 40 °C Elektroda [A] 240 260 350 360
Dovolené zatížení DZ)  WIG [%] 100 100 100 100
přii I max (10 min/40 °C) Elektroda [%] 100 60 100 60
Síťové napětí [V] 3x 400 V 3x 400 V 3x 400 V 3x 400 V
Jištění [A] 16 16 32 32
Chlazení hořáku plynem (kapalinou) plynem (kapalinou) plynem (kapalinou) plynem (kapalinou)
Hmotnostt DC [kg] 25 25 30 30

AC/DC [kg] 27 27 31 31
Rozměry L x B x H [mm] 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460 520 x 360 x 460

Všechna zařízení jsou držitelem označení  CE a  S v souladu s normou  EN 60 974 aEN 50199.

Objednací číslo
INVERTIG.PRO® 350 DC digital 142 3510
INVERTIG.PRO® 350 AC/DC digital 142 3515
INVERTIG.PRO® 450 DC digital 142 4510
INVERTIG.PRO® 450 AC/DC digital 142 4515

Objednací číslo
INVERTIG.PRO® 240 DC digital 142 2410
INVERTIG.PRO® 240 AC/DC digital 142 2415
INVERTIG.PRO® 280 DC digital 142 2810
INVERTIG.PRO® 280 AC/DC digital 142 2815

� Svařovací zdroje WIG INVERTIG.PRO® digital



BOOSTER 140
Invertorový svařovací zdroj pro svařování obalenou elektrodou
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140 ampér s pouhými 4,9 kg:
Invertor pro svařování obalenou
elektrodou BOOSTER 140 je
opravdovým rekordmanem.

BOOSTER lze použít pro veškeré svařování 
nerezových ocelí, vysoko i nízko legovaných ocelí 
a neželezných kovů. Robustní ocelová skříň zdroje
BOOSTER vytváří ideálního pomocníka jak pro
dílenské práce tak pro práce v nejnáročnějších
montážních podmínkách.  

proud a svařovací napětí a tím plynule zajišťuje bezpečný
přenos kapek.

Zamezení přehřívání elektrod
Funkce Anti-Stick zamezuje u zdroje BOOSTER 140 přilepení
elektrody. V případě přilepení elektrody automaticky sníží
svařovací proud a zabrání přehřívání elektrody.

Snadná obsluha
Otočným regulátorem nastavíte svařovací proud odpovídající
elektrodě a danému zadání a začnete svařovat! 

Rychlé zapálení a stabilní oblouk
Navýšení zapalovacího proudu s funkcí Hot-Start vytvoří
stabilní oblouk během několika sekund.

Optimální svařovací parametry
Digitální procesor a vysoce dynamický výkonový modul s
provozním kmitočtem 100 kHz zajišťují vynikající svařovací
parametry.

Invertorový svařovací zdroj s velkým výkonem
Funkce Arc-Force zabraňuje přilepení i u elektrod které
vytvářejí velký kapkový přenos, monitoruje svařovací

� Charakteristika



BOOSTER 140
Invertorový svařovací zdroj pro svařování obalenou elektrodou
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Objednací číslo
BOOSTER 140
bez příslušenství 150 3140
BOOSTER 140 SET
v ocelovém kufru 150 3141

� Invertorový svařovací zdroj pro
svařování obalenou elektrodou 
BOOSTER 140

Technická data BOOSTER 140
Rozsah nastavení [A] 5–140
Dovolené zatížení (DZ) při Imax. (10 min)* [%] (40) 30
Svařovací proud při 60 % DZ při 40 °C (20 °C) [A] (125) 110
Svařovací proud při 100 % DZ při 40 °C (20 °C) [A] (110) 95
Příkon při Imax. [kVA] 6,2
Síťové napětí [V] 230V/ 50 Hz
Síťové jištění [A] 16
Účiník [cos phi] 0,7
Krytí IP 23
Rozměry LxBxH [mm] 310 x 125 x 182
Hmotnost [kg] 4,9

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení jsou držitelem značky S a označení CE v souladu
s normou EN 60 974-1.

* při 40 °C (20 °C)

Zdroj BOOSTER lze objednat také v kompletu v kufru s:
� svařovacím kabelem 5 m s držákem elektrod
� zemnícím kabelem 4 m se zemnící svorkou
� kladivem na odstranění strusky, drátěným kartáčem a 

ochranným štítem se sklem

� BOOSTER 140 Set



BOOSTER.PRO 170/210
Invertorový svařovací zdroj pro svařování obalenou elektrodou
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Invertorové svařovací zdroje pro
svařování obalenou elektrodou
BOOSTER.PRO 170/210

Nejlehčí invertorový svařovací zdroj pro svařování
obalenou elektrodou na světě s novým vzhledem.
Přitažlivý design a jedinečná obsluha s otočným
regulátorem a tlačítkem jsou charakteristické 
pro nový zdroj BOOSTER.PRO. Pevná skříň s 
krytím IP23 a s max. hmotností 5,5 kg zajišťují 
spolehlivost zdroje BOOSTER.PRO při použití i 
v těch nejnáročnějších montážních podmínkách.

U zdrojů v provedení AUTOSAFE je napětí 
naprázdno pro člověka nepatrné. Integrovaný 
Body Protector Sensor (BPS) zabraňuje aby při
svářečských úlohách v okolních podmínkách 
s vyšší vlhkostí vzniklo nikterak nebezpečné, 
ale nepřijemné dotykové napětí.

Snadné WIG svařování stejnosměrným proudem se
4-taktním režimem a s funkcí Gasmanagement
(BOOSTER.PRO s funkcí Gasmanagement)

Možnost použití s generátorem

Ovládací panel
� nastavení požadovaného svařovacího proudu

� volba metody WIG nebo svařování obalenou elektrodou

� Svařování obalenou elektrodou s funkcí Hold – ochrana:
zamezí aktivaci síťového jištění

� Svařování obalenou elektrodou s funkcí Booster:
svařování obalenou elektrodou s maximálním výkonem; 
až 150 A / 170 A a 55 % / 90 % DZ

� Světelné zobrazení: aktivace funkce WIG Lift-Arc, 
funkce Booster a Hold – ochrana pro svařování 
obalenou elektrodou

� Světelné zobrazení: provozní kontrola a příp. porucha 
invertoru

Jednoduchá obsluha
otočným regulátorem se nastaví svařovací proud a tlačítkem
metoda svařování WIG nebo svařování obalenou elektrodou.
Aktivní metoda je zobrazena kontrolkou.

Automatické nastavení odpovídajícího proudu pro
zapalování se systémem INTIG Energy (Intelligent
Ignition Energy) pro svařování obalenou elektrodou

Garantované bezpečné a měkké zapálení se systémem
Lift-Arc (WIG)

Systém ELSA (Electronic Stabilised Arc) 
zamezuje přerušení svařování obalenou elektrodou při délce
přívodního kabelu až 100 m (1,5 mm2). 

Funkce Arc-Force a Anti-Stick zamezuje přilepení a
přehřátí elektrody

Teplotně řízené spínání ventilátoru zajišťuje optimalizaci
chladicího výkonu a snížení emisí hluku

Funkce Booster umožňuje výkonné svařování obalenou
elektrodou a spolu s funkcí Arc-Force svařování 
hliníkovými a bronzovými elektrodami

� Charakteristika



1. Otočný regulátor pro nastavení 
svařovacího proudu

2. Svařování WIG
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Technická data BOOSTER.PRO 170 BOOSTER.PRO 210
Rozsah nastavení Funkce WIG [A] 5–170 5–210

Funkce BOOSTER [A] 5–150 5–170
Funkce Hold-ochrana [A] 5–140 5–160

Dovolené zatížení (DZ) Funkce WIG [%] (50) 30 (50) 30
při Imax. (10 min.) Funkce BOOSTER [%] (60) 35 (90) 35
při 40 °C (20 °C) Funkce Hold-ochrana [%] (60) 35 (100) 35
Svařovací proud Funkce WIG [A] (135) 100 (175) 140
při DZ 100 % Funkce BOOSTER [A] (120) 100 (160) 120
při 40 °C (20 °C) Funkce Hold-ochrana [A] (120) 100 (160) 120
Příkon při Imax. [kVA] 6,0 5,5
Síťové napětí při 50/60 Hz [V] 1x 230 V 1x 230 V
Napětí naprázdno [V] 68 68
Jištění [A] 16 16
Účiník [cos phi] 0,7 0,99
Krytí IP 23 IP 23
Hmotnost [kg] 4,1 5,5
Rozměry LxBxH [mm] 245 x 130 x 175 310 x 130 x 175

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení jsou držitelem značky CE a označení S v souladu
s normou EN 60 974-1. Zdroj je vybaven popruhem. Pro usnadnění přenášení a přemísťování je možné zdroj dovybavit speciální jednoduchou konstrukcí s 
uchopením na horní straně konstrukce. Pro ochranu na stavbách je tak k dodání Booster Rambo.

Objednací číslo
BOOSTER.PRO 170
bez příslušenství 151 3170
BOOSTER.PRO 170 s Gasmanagement
bez příslušenství 151 3175
BOOSTER.PRO 170 SET
komplet v ocelovém kufru 151 3171
BOOSTER.PRO 170 s Gasmanagement SET
komplet v ocelovém kufru 151 3176

� Invertorové svařovací zdroje pro svařování obalenou elektrodou 
BOOSTER.PRO 170/210 

Objednací číslo
BOOSTER.PRO 210
bez příslušenství 151 3210
BOOSTER.PRO 210 SET
komplet v ocelovém kufru 151 3211
BOOSTER.PRO 170 AUTOSAFE
bez příslušenství 151 3173
BOOSTER.PRO 210 AUTOSAFE
bez příslušenství 151 3174



BOOSTER.PRO 250/320
Invertorový svařovací zdroj pro svařování obalenou elektrodou
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Invertorové svařovací zdroje pro
svařování obalenou elektrodou
BOOSTER.PRO 250/320 s DZ 100 %

BOOSTER.PRO 250/320 je vybaven revoluční 
invertorovou technologií REHM 200 kHz Bi-Power.
Zdroj nadchne s 60 % dovoleným zatížením při
Imax. a dokonce i 100 % DZ při 210/250 A. „Malý
bratr zdroje INVERTIG.PRO“ není tak pozadu za
INVERTIG.PRO v bodě maxi mální energetické 
efektivity. Rovněž je také tak multi-použitelný a
přesvědčí tam, kde rozhoduje výkon a vytrvalost 
v rámci hospodárnosti jako je: výroba strojních
zařízení, nádrží, oceli, mostů nebo loďařství, 
strojní a nástrojová výroba, výstavba strojních 
zařízení a potrubí, technická údržba, montáže,
opravy a údržba jakož i řemeslná výroba.

Maximální ovladatelnost naplňuje ergonomická
forma řady BOOSTER a úspěšný ovládací panel
REHM RMI.

Funkce HotStart a ArcForce
Velký rozsah nastavení HotStart zajistí bezpečné a bezchybné
zapálení. Díky velkoryse koncipované regulaci ArcForce
může být optimalizován přechod kapek a redukována tvorba
rozstřiku. HotStart a ArcForce jsou volně programovatelné
pro každý typ elektrody a mohou být uloženy jako standardní
nastavení.

AntiStick Funktion
Zabrání nechtěnému přilepení a rozžhavení elektrody.

ELSA.PRO – Electronic Stabilized Arc
Vysoce dynamická, digitální regulace svařovacího procesu
zajišťuje spolu s její jedinečnou přesností a přesnou 
reprodukovatelností i u velkoplošných natavení vynikající
svařovací vlastnosti.

Řízení zapalování ICS (Ignition Command System) 
Díky vysoce pokročilému procesorovému řízení probíhá 
u zapalování Lift-Arc elektrického oblouku WIG DC a také 
u zapalování obalených elektrod optimální nastavení 
zapalovací energie – rychle a jednoduše.

60 % dovolené zatížení

Energeticky efektivní svařování s invertorem Bi-Power

Perfektní stabilita oblouku

Vysoce výkonné chlazení s uzavřeným chladícím kanálem

Plastová čelní strana odolná proti nárazu

Připojení pro ruční dálkový regulátor

Expertní programy
pro rutilové, bazické a celulozové elektrody 

Volitelný plynový management a hořák REHM R-TIG

Vhodnost generátoru

� Charakteristika
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Technická data  BOOSTER.PRO 250 BOOSTER.PRO 320
Rozsah nastavení, plynulé [A] 5-250 5-320
Dovolené zatížení (DZ)* [%] 60 60
Svařovací proud při 100 % DZ (40 °C) [A] 210 250
Napětí naprázdno [V] 86 86
Síťové napětí (50/60 Hz) [V] 400 400
Síťové jištění (zpožděný typ) [A] 16 16
Krytí IP 23 IP 23
Hmotnost [kg] 16,5 16,5
Rozměry LxBxH [mm] 440 x 260 x 400 440 x 260 x 400

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení jsou držitelem značky CE a označení S v souladu
s normou EN 60 974-1. Zdroj je vybaven popruhem. Pro usnadnění přenášení a přemísťování je možné zdroj dovybavit speciální jednoduchou konstrukcí s 
uchopením na horní straně konstrukce. Pro ochranu na stavbách je tak k dodání Booster Rambo.

1. digitální zobrazení
2. R-Drive (stisknout a otočit) pro nastavení svařovacího 

proudu i hodnot HotStart a ArcForce 

3. volba svařování obalenou elektrodou a výběr typu elektrody

4. volba metody WIG

5. nastavení HotStart

� Ovládací panel BOOSTER.PRO 250/320

6. nastavení ArcForce

7. LED kontrolka aktivní dálkové ovládání

8. LED kontrolka provoz

9. LED kontrolka teplota

10. LED kontrolka svařovací proud v ampérech

11. LED kontrolka HotStart a ArcForce v %

Objednací číslo
BOOSTER.PRO 250
bez příslušenství 152 0250
BOOSTER.PRO 320
bez příslušenství 152 0320
Na objednání Gasmanagement 148 0170

� Zdroje pro svařování obalenou elektrodou BOOSTER.PRO 250/320

* při lmax. (10 min/40 °C)
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Kompaktní a s velkým výkonem
díky „Dick a Dunn“

Plazmová řezací zařízení REHM vynikají 
nejvyšším stupněm hospodárnosti a prvotřídní
kvalitou řezání.

Zařízení BARRACUDA® jsou vybavena 
patentovaným vysoce výkonným transistorovým
spínačem. Komponenty dimenzované na vysoký
výkon a 100 % testovaná kvalita zaručují 
spolehlivost zařízení BARRACUDA® v nejnároč-
nějších průmyslových a dílenských podmínkách.

®

Vysoká životnost dosažená vypínáním pilotního proudu
při řezání, funkcí měkkého startu, jemně regulovaným
řezacím proudem a patentovaným tranzistorovým 
modulem

Maximální bezpečnost obsluhy a zařízení dosažená
monitorováním stavu dílů hořáku a spotřebního materiálu
systémem aktivní výstrahy s funkcí automatického
vypnutí

Plynulé perforovaní plechů dané materiálu 
přizpůsobeným řízením vysokorychlostního pilotního 
a řezacího proudu

Snadná manipulace  
prostřednictvím kompaktní a mobilní konstrukce, 
multifunkčních úchytů REHM a ok pro jeřáb

Univerzální použití
pro řezání oceli, nerez. oceli, hliníku, neželezných kovů a 
dalších vodivých materiálů i s lakovanými povrchy

Maximální kvalita řezu je dosažena
� jemně a plynule nastavitelným řezacím proudem
� velkou rezervou výkonu i při kritickém ukončení řezu
� jemnou regulací s vyrovnáváním napětí

Maximální hospodárnost daná velkou řeznou rychlostí,
vysokou životností a nejlepší kvalitou řezu

Spolehlivé zapalování systémem REHM-Zetronic, 
které umožňuje použití hořáku s délkou až 20 m.

� Charakteristika
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Objednací číslo
BARRACUDA® RTC 60
se vzduchem chlazeným hořákem A 81/6 m, zemnící kabel 161 0600
BARRACUDA® RTC 100*
se vzduchem chlazeným hořákem A 151/6 m, zemnící kabel 161 1000
BARRACUDA® RTC 150
se vzduchem chlazeným hořákem A 151/6 m, zemnící kabel 161 1500

* Schváleno pro Deutsche Bahn AG

� Plazmová řezací zařízení BARRACUDA® RTC 60 – 150

Technické údaje RTC 60 RTC 100 RTC 150
Rozsah nastavení, plynulé [A] 10–60 15–100 25–150
Dovolené zatížení (DZ)* [%] 60 60 60
Max. řezací výkon [kw] 5,7 11,5 21
Proud / napětí při 100 % (DZ) [A/V] 50/90 80/105 130/130
Síťové napětí [V] 3x 400 V / 50 Hz
Max. příkon 7,5 13,5 24,5
Síťové jištění (zpožděný typ) [A] 16 20 35
Výkonový faktor [cos phi] 0,97 0,97 0,97
Krytí IP 23 IP 23 IP 23
Rozměry (LxBxH) [mm] 345 x 460 x 885 655 x 375 x 885
Hmotnost [kg] 54 95 129
Max. tloušťka kvalitního řezu, hořák REHM 15 mm 30 mm 40 mm
Max. tloušťka dělícího řezu, ruční řez na S 235/S 355 22 mm 40 mm 50 mm

Technické změny jsou vyhrazeny. Doplňková vybavení zařízení k dispozici za příplatek. Všechna zařízení jsou držitelem značky S a označení CE v souladu
s normou EN 60974-1.

* při Imax. (10 min) při 20 °C



REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen

Telefon: +49 (0) 7161-30 07-0

Telefax: +49 (0) 7161-30 07-20

E-Mail: rehm@rehm-online.de

Internet: http://www.rehm-online.de

Váš specializovaný prodejce:

REHM Schweißtechnik®

VÝROBNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI REHM

� Svařovací zdroje pro svařování v ochranné atmosféře 
plynu REHM MIG/MAG
SYNERGIC.PRO2® chlazený plynem a kapalinou, výkon až 450 A
SYNERGIC.PRO2® chlazený kapalinou, výkon 500 A až 600 A
MEGA.ARC® plynule nastavitelný výkon až 450 A
PANTHER 202 PULS pulzní svařovací zdroj s výkonem až 200 A
MEGAPULS® pulzní svařovací zdroj s výkonem až 500 A

� REHM WIG- zdroje pro svařování v ochranné atmosféře plynu
TIGER®, jednofázové zdroje s výkonem170 a 210 A
INVERTIG.PRO® třífázové zdroje s výkonem 240 a 450 A
INVERTIG.PRO® digital třífázové zdroje s výkonem 240 a 450 A

� Zdroje REHM pro svařování obalenou elektrodou
BOOSTER.PRO 170 a 210, jednofázový
BOOSTER.PRO 250 a 320, třífázový

� REHM AUTOMATION.SYSTEMS
� Plazmová řezací zařízení REHM
� Příslušenství pro svařování a přídavné materiály
� Jednotky pro odsávání zplodin vzniklých při svařování
� Technologické poradenství v oblasti svařování
� Opravy hořáků
� Servis
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REHM Uhingen

Asistenční servisní linka REHM: Tel.: +49 (0) 7161/3007-77
Fax: +49 (0) 7161/3007-60
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