Prepravné kufre k zváracím prístrojom
Kufor č.2 zváračky pre sériu X7 ..

Kufor č.3 zváračky pre X60

Kufor č. 2 zváračky je prepravný kufor bez pracovnej
plochy a bez integrovaného sieťového dielu. Hodí sa
pre všetky zváračky série X7.., ktoré sú
prevádzkované so vstavaným sieťovým dielom.
Okrem zváračky je možné do neho uložiť rôzne
príslušenstvo, ako náhradný akumulátor 2,3 Ah pre
vstavaný sieťový diel, pracovnú lampičku, čistiace
kapesníčky, lámačku a návod na obsluhu.

Kufor č. 3 zváračky je prepravný kufor bez pracovnej
plochy a bez integrovaného sieťového dielu. Hodí sa
pre zváračku X60. Okrem zváračky je možné do neho
uložiť rôzne príslušenstvo, ako náhradný akumulátor
2,3 Ah pre vstavaný sieťový diel, pracovnú lampičku,
čistiace kapesníčky, lámačku a návod na obsluhu.
•

Rozmery:

500

x

420

x

200

mm

• Rozmery: 500 x 420 x 200 mm

Označenie

Popis, dodacia jednotka

Objednávacie číslo

Kufor č. 2 zváračky
Kufor č. 3 zváračky

Prepravný kufor pre zváračky série X7..
Prepravný kufor pre X60

S46999-M7-V13
S46999-M7-V15
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Prepravné kufre k zváracím prístrojom
Kufor č.4 zváračky pre X60

Kufor č. 5 zváračky X77 a X75

Kufor č. 4 zváračky slúži ako pracovná stanica pre
zváračku X60 a dovoľuje okamžité uvedenie prístroja
do prevádzky na mieste použitia. Pracovná stanica
tvorí so zváračkou a príslušenstvom ako sieťový diel,
držiak spojovacích kaziet, lámačka a sada náradia
jednu jednotku a umožňuje pohodlnú prácu. Lámačku
D6 je možné namontovať na sklopný držiak
spojovacích kaziet (-S879) pracovnej stanice. Ako
napájací zdroj kufra č. 4 zváračky slúži integrovaný
sieťový diel zváračky.

Kufor č. 5 zváračky slúži ako pracovná stanica pre
zváračky X77 a X75 a dovoľuje okamžité uvedenie
do prevádzky na mieste použitia. Pracovná stanica
tvorí so zváračkou a príslušenstvom ako sieťový diel,
držiak spojovacích kaziet, lámačka a sada náradia
jednu jednotku a umožňuje pohodlnú prácu. Lámačku
A8 (je potrebný montážny blok) je možné namontovať na sklopný držiak spojovacích kaziet (-S876)
pracovnej stanice. Kufor č. 5 zváračky je vybavený
integrovaným sieťovým dielom 100 VA a pre
prevádzku nezávislej na sieti môže byť vybavený
akumulátorom 6,5 Ah z voliteľnej výbavy. Kufor
pojme zváračky bez, ale aj s namontovaným
vstavaným sieťovým dielom.

• Rozmery: 455 x 350 x 225 mm

• Rozmery: 455 x 350 x 210 m

Označenie

Popis, dodacia jednotka

Objednávacie číslo

Kufor č. 4 zváračky
Kufor č. 5 zváračky

Pracovná stanica pre X60
Pracovná stanica pre X75 a X77

S46999-M7-S878
S46999-M7-S875
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Sieťové napájanie zváračky
Vstavaný sieťový diel pre sériu X7 ..
Vstavaný sieťový diel 100 VA je možné namontovať
k všetkým zváračkám série X7.. a možnosť zasunúť
akumulátor 2,3 Ah. Zváračky kombinovateľné so
vstavaným sieťovým dielom sú prispôsobené na kufor
č. 2 zváračky (prepravný kufor) a tiež na kufor č. 5
zváračky (pracovná stanica).

Akumulátor 2,3 Ah pre vstavaný sieťový diel, X60
Dobíjací akumulátor 2,3 Ah slúži na prevádzku
všetkých zváračiek bez závislosti na sieti. Môže byť
zasunutý buď do vstavaného sieťového dielu série
X7.. alebo priamo do zváračky X60. Je možné ho
vymeniť bez použitia náradia.

Akumulátor 6,5 Ah pre kufor č.5 zváračky
Dobíjací akumulátor 6,5 Ah slúži na prevádzku
zváračiek X77 a X75 v kufri č. 5 zváračky bez
závislosti na sieti.

Kábel 12 V
Tento kábel dovoľuje prevádzku zváračiek zo
zásuvky zapaľovača cigariet v aute.

Označenie

Popis, dodacia jednotka

Vstavaný sieťový diel 100 VA
Akumulátor 2,3 Ah
Akumulátor 6,5 Ah
Kábel 12 V pre zapaľovač cigariet
Kábel 12 V pre zapaľovač cigariet

Pre všetky zváračky série X7..
Pre vstavaný sieťový diel, X60
Pre kufor č. 5 zváračky
Pre X60, dĺžka: 5 m
Pre sériu X7.., dĺžka: 5 m
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Objednávacie číslo
S46999-M7-S630
S46999-M7-S601
S46999-M7-S403
S46999-M7-S930
S46999-M7-S957

Ostatné voliteľné príslušenstvo k zváračkám

Držiak spojovacích kaziet
Držiaky spojovacích kaziet pojmú všetky bežné spojovacie kazety. Pre použitie s pracovnými stanicami
(kufor 4+5 zváračky) sú potrebné špeciálne držiaky
spojovacích kaziet.

Označenie

Objednávacie
číslo

Držiak spojovacích kaziet pre X60
Držiak spojov, kaziet pre sériu X7..
- montážny uholník k nemu
Držiak spojovacích kaziet pre
- pracovnú stanicu X60
- pracovnú stanicu X77 a X75

S46999-M7-S871
S46999-M7-S378
S46999-M7-S276
S46999-M7-S879
S46999-M7-S876

Hliníkový prepravný kufor
Tento robustný a ľahký hliníkový kufor s koliečkami
a špeciálnou vložkou slúži pre jednoduchú a
bezpečnú prepravu kufra č. 2 a 3 zváračky v drsných
podmienkach.

Označenie

Objednávacie
číslo

Hliníkový prepravný kufor pre
kufre č. 2 + 3 zváračky

S46999-M26-V2

Pracovná lampička
Halogénová pracovná lampička s "labutím" krkom
môže byť prevádzkovaná z napájacieho napätia
zváračiek.
Lampička sa zmestí do priehradiek všetkých kufrov
zváračiek.

Označenie

Objednávacie číslo

Pracovná lampička
Náhradná žiarovka, halogén 10 W

S46999-M7-S284
S46999-M7-S291
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