www.omc.cz

OMICRON
ÈESKÝ VÝROBCE
SVÁŘECÍ TECHNIKY

Již

10 let vyrábí firma OMICRON

kvalitní svářecí stroje.
Slavte s námi a vyberte si stroj za
skvělou cenu z nové řady 9 typů
vybavených systémem PFC
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Výhody nové řady svářecích strojů GAMA s PFC:
(P = Power, F = Factor,C = Correction, česky kompenzace účiníku)

- nejlepší ceny strojů vybavených systémem PFC na trhu
- vysoký výkon a účinnost společně se zachováním velmi dobrých svařovacích
vlastností
- možnost použití i při napájení elektrocentrálou
- lze provozovat při napájecím napětí od 90 V až do 265 V, což umožňuje
napojení na velmi dlouhé prodlužovací kabely
- jištění 16 A stačí pro svařovací proud 150 A, jištění 20 A pro svařovací proud
až 190 A
- malá zátěž rozvodné sítě jalovým proudem a nízká úroveň
elektromagnetického rušení
- vysoké zatěžovatele (130 A na 100 %)
- malé rozměry a nízká hmotnost
- široké uplatnění pro kovovýrobu, montáže, údržbu i domací dílnu
- všechny typy jsou navrženy a vyrobeny v OMICRON-svářecí stroje s.r.o. Třebíč

INVERTOROVÉ SVÁŘECÍ ZDROJE

OMICRON SVÁŘECÍ STROJE s.r.o. ZAHRADNÍČKOVA 1375/2
674 01 TŘEBÍČ • e-mail: odbyt@omc.cz • tel.: +420 568 851 563

www.omc.cz

GAMA 1500A PFC

GAMA 1700A PFC

GAMA 1500A PFC - 1900A PFC
GAMA 1500A PFC
Bìžná cena 11 446,Akèní cena

6 446,-

Cena bez DPH

GAMA 1700A PFC
Bìžná cena 14 064,Akèní cena

7 946,-

GAMA 1900A PFC

MMA/TIG

JEDNOFÁZOVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ
GAMA 1500A PFC

GAMA 1700A PFC

GAMA 1900A PFC

4,64

5,65

6,34

16

20

20

145/225/345
6,5

145/225/345
6,6

145/225/345
6,7

napájecí napětí (V) -61% +15%
ED 45% výkon / 40°C
ED 60% výkon / 40°C
ED 100% výkon / 40°C

rozměr š/v/d (mm)
hmotnost (kg)

Cena bez DPH

GAMA 1900A PFC
Bìžná cena 16 751,Akèní cena

9 464,-

Cena bez DPH

Stroje GAMA 1500A PFC, GAMA 1700A PFC a GAMA 1900A PFC jsou profesionální svářecí, jednofázové, podpěťové,
přenosné invertory, určené ke sváření metodami MMA (obalenou elektrodou), TIG s dotykovým startem "LIFT ARC" (sváření
v ochranné atmosféře netavící se wolframovou elektrodou). Technologie PFC zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísání napětí
napájecího zdroje i při použití elektrocentrály a dlouhých prodlužovacích kabelů.
Stroje GAMA s technologií PFC lze použít již od napájecího napětí 90 V až do 265 V. Oproti běžným svařovacím strojům jsou schopny
poskytnout až o 40% větší výkon při stejném jištění.
Výbavu pro metodu MMA tvoří tyto funkce:
• HOT START - umožňuje snadnější zapálení obalované elektrody
• SOFT START - zabraňuje vypadávání jištění díky postupnému nabíhání svařovacího proudu
• ANTISTICK - zabraňuje přilepení obalované elektrody
• ARC FORCE - zajišťuje stabilitu oblouku
• V.R.D. - bezpečné napětí v klidovém stavu (15 V)
Pro metodu TIG je stroj vybaven funkcí LIFT ARC - dotykové zapálení oblouku.
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GAMA 1500D PFC

GAMA 1700D PFC

GAMA 1500D PFC - 1900D PFC
GAMA 1500D PFC
Bìžná cena 12 294,Akèní cena

6 946,-

Cena bez DPH

GAMA 1700D PFC
Bìžná cena 14 949,Akèní cena

8 446,-

Cena bez DPH

GAMA 1900D PFC

MMA/TIG

JEDNOFÁZOVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ
GAMA 1500D PFC

GAMA 1700D PFC

GAMA 1900D PFC

4,64

5,65

6,34

16

20

napájecí napětí (V) -61% +15%
ED 45% výkon / 40°C
ED 60% výkon / 40°C
ED 100% výkon / 40°C

cena za set OMI 206
rozměr š/v/d (mm)
hmotnost (kg)

145/225/345
samostatný
6,5

16 399,-

145/225/345
stroj
OMI 206
6,6

Cena bez DPH

20

145/225/345
14 091,6,7

GAMA 1900D PFC
Bìžná cena 17 636,Akèní cena

9 964,-

Cena bez DPH

Stroje GAMA 1500D PFC, GAMA 1700D PFC a GAMA 1900D PFC jsou profesionální svářecí, jednofázové, podpěťové,
přenosné invertory, určené ke sváření metodami MMA (obalenou elektrodou), TIG s dotykovým startem "LIFT ARC" (sváření
v ochranné atmosféře netavící se wolframovou elektrodou). Technologie PFC zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísání napětí
napájecího zdroje i při použití elektrocentrály a dlouhých prodlužovacích kabelů.
Stroje GAMA s technologií PFC lze použít již od napájecího napětí 90 V až do 265 V. Oproti běžným svařovacím strojům jsou schopny
poskytnout až o 40% větší výkon při stejném jištění. Hodnoty nastaveného svařovacího proudu jsou zobrazovány na přehledném
displeji.
Výbavu pro metodu MMA tvoří tyto funkce:
• HOT START - umožňuje snadnější zapálení obalované elektrody
• SOFT START - zabraňuje vypadávání jištění díky postupnému nabíhání svařovacího proudu
• ANTISTICK - zabraňuje přilepení obalované elektrody
• ARC FORCE - zajišťuje stabilitu oblouku
• V.R.D. - bezpečné napětí v klidovém stavu (15 V)
Pro metodu TIG je stroj vybaven funkcí LIFT ARC - dotykové zapálení oblouku.
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GAMA 1500L PFC

GAMA 1700L PFC

GAMA 1500L PFC - 1900L PFC

GAMA 1900L PFC

MMA/TIG

JEDNOFÁZOVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ

GAMA 1500L PFC
Bìžná cena 13 179,Akèní cena

7 446,-

Cena bez DPH

GAMA 1500L PFC

GAMA 1700L PFC

GAMA 1900L PFC

4,64

5,65

6,34

16

20

20

145/225/345
6,5

145/225/345
6,6

145/225/345
6,7

napájecí napětí (V) -61% +15%
ED 45% výkon / 40°C
ED 60% výkon / 40°C
ED 100% výkon / 40°C

GAMA 1700L PFC
Bìžná cena 15 834,Akèní cena

8 946,-

rozměr š/v/d (mm)
hmotnost (kg)

Cena bez DPH

GAMA 1900L PFC
Bìžná cena 18 521,Akèní cena

DOWN SLOPE

10 464,-

Cena bez DPH

Stroje GAMA 1500L PFC, GAMA 1700L PFC a GAMA 1900L PFC jsou profesionální svářecí, jednofázové, podpěťové,
přenosné invertory, určené ke sváření metodami MMA (obalenou elektrodou), TIG s dotykovým startem "LIFT ARC" (sváření
v ochranné atmosféře netavící se wolframovou elektrodou). Technologie PFC zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísání napětí
napájecího zdroje i při použití elektrocentrály a dlouhých prodlužovacích kabelů.
Stroje GAMA s technologií PFC lze použít již od napájecího napětí 90 V až do 265 V. Oproti běžným svařovacím strojům jsou schopny
poskytnout až o 40% větší výkon při stejném jištění. Hodnoty nastaveného svařovacího proudu jsou zobrazovány na přehledném
displeji a zvolené funkce signalizovány svítícími diodami.
Výbavu pro metodu MMA tvoří tyto funkce:
• HOT START - umožňuje snadnější zapálení obalované elektrody
• SOFT START - zabraňuje vypadávání jištění díky postupnému nabíhání svařovacího proudu
• ANTISTICK - zabraňuje přilepení obalované elektrody
• ARC FORCE - zajišťuje stabilitu oblouku
• V.R.D. - bezpečné napětí v klidovém stavu (15 V)
Výbavu pro metodu TIG tvoří tyto funkce:
• LIFT ARC - dotykové zapálení svařovacího oblouku s velmi nízkým opotřebením wolframové elektrody
• DOWN SLOPE - vyplnění kráteru na konci sváru (svařovací proud se sníží v nastaveném čase na požadovanou hodnotu) je
aktivováno oddálením hořáku o 8-10 mm, počátek doby vyplňování kráteru je akusticky signalizován
• TIG PULSE -nastavení frekvence pulsace svářecího proudu (1-500 Hz)

Váš prodejce:
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