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Pico 162 

 

 Inverterski varilni aparat, DC 

 Elektro-obločno in TIG-Liftarc-varjenje 

 Prenosni, z ramenskim pasom 

 Tehnologije: Arcforcing, Hotstart, Antistick 

 3 m omrežnega kabla s 16 A schuko-stikalom 

 Zaščita pred prenapetostjo: brez poškodb aparata pri naključni priključitvi na 400 V omrežno 
napetost 

 

Omrežna napetost (odstopanja)  1 x 230 V (-40 % - +15 %) 

Omrežna varovalka (talilni vložek)  1 x 16 A 

Področje nastavitev, varilni tok  10 A - 150 A 

Intermitenca  pri 40 °C  150 A / 35 % 

Intermitenca  pri 40 °C  120 A / 60 % 

Intermitenca  pri 40 °C  100 A / 100 % 

Mere DxŠxV v mm  430 x 115 x 225 

Masa  4,8 kg 
 

 

 

 

Arcforce: Za vse tipe elektrod 
Optimalne lastnosti varjenja z vsemi tipi elektrod s postopkom Arcforce. Brez kratkih stikov, tudi pri 
rutilnih-celuloznih elektrodah. 

 

Antistick in Arcforce – varite kot profesionalec 
Najbolj preprosto varjenje: varilni oblok gori mirno, oplaščena elektroda se ne lepi in se ne 
pregreva. 

 

Vrhunski zvar tudi z debelejšimi elektrodami 
4-milimetrske eletrode – ni težav za aparat Pico. Najsodobnejša inverterska tehnologija iz izjemno 
dinamiko nadzora zagotavlja stabilen varilni oblok. Tudi delo z težje varljivimi rutilnimi ali rutil-
celuloznimi elektrodami uspeva brez težav. 

 

Lahek, transporten in mobilen 
Preprosto transportiranje do vsakega delovnega mesta. Tudi ob uporabi lestev ali ožjih odrov, 
majhne dimenzije iz zmanjšana teža ob robustnem plastičnem ohišju to omogočajo. 

 

100 % primeren za gradbišča 
Za največje gradbišče in najtrša montažna dela – aparat je lahko priklopljen preko 50m dolgega 
priključnega kabla ali neposredno na generator. Visoka zaščita proti nihanju omrežne napetosti 
zagotavlja popoln varilni rezultat. 

 

Zanesljiv, varen, varčen 
Vse elektronske komponente so posebej zaščitene pred prahom. Temperaturno uravnavan 
ventilator preprečuje neljubo sesanje umazanije. Vsestransko malo vzdrževanja, zanesljiva in zato 
tudi stroškovno učinkovita rešitev! 

 


