
Ponthegesztő gépek 
 

Kézi pont hegesztőgép 
 

MODULAR 20 TI 
 
 
 
A különféle elemek gyors 
egymáshoz rögzítése, 
megbízható minőségben a 
ponthegesztő készülékkel 
lehetséges. A kis súly és méret 
különösen alkalmassá teszi az 
olyan munkák elvégzésére, 
amelyeknél az elemeket nem 
lehet a fixen telepített 
úgynevezett állványos 
ponthegesztő készülékhez vinni. 
Ilyen felhasználási területek: - 
lemezlakatos tevékenység, 
karosszériajavítás, - és minden 
olyan szerkezeti hegesztés, ahol 

a méretek miatt csak a kézi ponthegesztő készülék alkalmazható. - A 
MODULAR 20/TI elektronikus időzítővel ellátott készülék. 
 
Hálózati feszültség [V] 230 

 

Hálózati frekvencia [Hz] 50-60 
 

Hálózati teljesítmény 50% [kVA] 1,2 
 

Hálózati biztosító [A] 16 
 

Rövidzárási áram [A] 3800 
 

Szekunder feszültség [V] 2 
 

Hegeszthető anyagvastagság [mm] 1+1 
 

Bekapcsolási idő [%] 1,5 
 

Méret H×Sz×M [mm] 440×100×185
 

Súly [Kg] 10,5 
 
 
 
 



DIGITAL MODULAR 230 
 
 
 
A különféle elemek gyors 
egymáshoz rögzítése, 
megbízható minőségben a 
ponthegesztő készülékkel 
lehetséges. A kis súly és méret 
különösen alkalmassá teszi az 
olyan munkák elvégzésére, 
amelyeknél az elemeket nem 
lehet a fixen telepített 
úgynevezett állványos 
ponthegesztő készülékhez vinni. 
Ilyen felhasználási területek: - 
lemezlakatos tevékenység, 
karosszériajavítás, - és minden 

olyan szerkezeti hegesztés, ahol a méretek miatt csak a kézi ponthegesztő 
készülék alkalmazható. 
 
Hálózati feszültség [V] 230 

 

Hálózati frekvencia [Hz] 50-60 
 

Hálózati teljesítmény 50% [kVA] 2,3 
 

Hálózati biztosító [A] 25 
 

Rövidzárási áram [A] 6300 
 

Szekunder feszültség [V] 2,5 
 

Hegeszthető anyagvastagság [mm] 2+2 
 

Bekapcsolási idő [%] 1,5 
 

Méret H×Sz×M [mm] 440×100×185
 

Súly [Kg] 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIGITAL MODULAR 400 
 
 

 
 
 
A különféle elemek gyors 
egymáshoz rögzítése, 
megbízható minőségben a 
ponthegesztő készülékkel 
lehetséges. A kis súly és méret 
különösen alkalmassá teszi az 
olyan munkák elvégzésére, 
amelyeknél az elemeket nem 
lehet a fixen telepített 
úgynevezett állványos 
ponthegesztő készülékhez 
vinni. Ilyen felhasználási 
területek: - lemezlakatos 
tevékenység, karosszériajavítás, 
- és minden olyan szerkezeti 

hegesztés, ahol a méretek miatt csak a kézi ponthegesztő készülék alkalmazható. 
 
Hálózati feszültség [V] 400 

 

Hálózati frekvencia [Hz] 50-60 
 

Hálózati teljesítmény 50% [kVA] 2,3 
 

Hálózati biztosító [A] 25 
 

Rövidzárási áram [A] 6300 
 

Szekunder feszültség [V] 2,5 
 

Hegeszthető anyagvastagság [mm] 2+2 
 

Bekapcsolási idő [%] 1,5 
 

Méret H×Sz×M [mm] 440×100×185
 

Súly [Kg] 11 
 


