
SPEEDTEC® 215C
WIELOPROCESOWY, KOMPAKTOWY INWERTOR

JEDNA POTEŻNA MASZYNA DO WSZYSTKICH PROCESÓW 
SPAWALNICZYCH  
SPEEDTEC® 215C to kompaktowy inwertor jednofazowy, 

wieloprocesowy o ogromnych możliwościach. Został 

wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT, ułatwiający 

ustawienie zadanych parametrów. Moduł synergiczny, 

pomaga dobrać optymalne parametry spawania w oparciu o 

grubości materiału, prędkość podawania, lub prąd spawania.

DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI 
SPEEDTEC® został zaprojektowany, aby poradzić sobie z 

różnymi aplikacjami spawalniczymi: MIG, MMA czy TIG. 

Można uzyskać maksymalną moc 200A przy 25% cyklu 

pracy oraz spawać drutem litym do 1.0mm lub proszkowym 

samoosłonowym do 1.1mm. Gwarantuje doskonałą pracę 

dla stali węglowych, stali wysokostopowych i aluminium. 

Maszyna działa bezproblemowo z osłoną gazów 

mieszanych,  Argonem i 100% CO2, a także z użyciem drutów 

samoosłonowych ( Innershield® NR®-211-MP). Dzięki modułowi 

korekcji współczynnika mocy PFC, konsumuje 30% mniej 

energii w porównaniu do konwencjonalnych źródeł prądu.

Dlaczego SPEEDTEC® 215C ?

Procesy
MMA, Lift TIG, MIG, Druty Proszkowe
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Wyjście Wejście

 » Wielozadaniowość 
MIG (Synergiczny/Manualny), Druty 
proszkowe, MMA, TIG Lift. 

 » Doskonała charakterystyka 
spawania dla każdej metody.

 »  Korekcja Współczynnika Mocy (PFC) 
daje więcej mocy w łuku, zużywa 
30% mniej energii*, możliwość 
pracy z przedłużaczem 100m. 

 » Inteligentna obudowa 
szpula 15kg, pomocne pólki i 
schowki, użyteczne w warsztatach 
i na halach produkcyjnych.

 » Waga mniejsza o 48%  
w porównaniu do 
konwencjonalnych źródeł prądu.

 » Intuicyjna obsługa 
z kolorowym wyświetlaczem 
TFTpozwalana łatwe ustawienie 

Na zdjęciu : Speedtec® 215C z 
opcjonalnymi akcesoriami
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Indeks

Napięcie 
zasilania

 (50-60Hz)
Zakres 

prądu (A)
Prąd spawania 

Zabezp.  
(A) 

 

Napięcie biegu 
jałowego 

(V)

Średnica drutu (mm)
Waga 

 (kg)
Wymiary 

HxWxD  (mm)

Stopień och-
rony i klasa 

izolacjility proszkowy

K14146-1 115-230/1 20-200  MIG :200A/24V/25%
 STICK :160A/26.4V/25%

 TIG :160A/16.4V/25%

16 51 0.6-1.0 0.9-1.1 42 780 x 400 x 750 IP23/H

SPECYFIKACJA

Akcesoria
• KP14016-x zestaw rolek
• K10429-15-xM Uchwyt MIG  

LGS 150 G - 150A - 3/4/5 m
• K10429-25-xM uchwyt  

MIG LGS 250 G - 200A - 3/4/5 m
• K10513-17-xV  Uchwyt TIG LT 17 G - 140A - 4/8 m
•  E/H-200A-25-3M Uchwyt elektrodowy  

200A - 25 mm² - 3 m
•  KIT-200A-25-3M Zestaw kabli 200A-25 mm²-3 m
•  K10158-1  Adapter szpuli 15kg (B300)
• R-1019-125-1/08R Adapter na szpulę 5kg (S200)

W zestawie 
• Przewód zasilający (5m)
•  Przewód masowy  

z zaciskiem (3 m)
• Przewód gazowy (2 m)
• Rolka prowadząca ø 

37mm (0.8-1.0 mm)

Dodatkowe Informacje
 • Interfejs Uzytkownika  

kolorowy wyświetlacz TFT z regulowaną jasnością
 • Zgodność 

EN60974-1 / EN50199CE, ROHS / EN61000-3-12
 • Możliwość pracy z generatorem prądu
 • Typy szpuli  

15kg (S300) 
5kg (S200) - z adapterem, zobacz akcesoria

JEDNA POTEŻNA MASZYNA DO WSZYSTKICH PROCESÓW SPAWALNICZYCH 

INTELIGENTNA OBUDOWA

Miejsce na uchwyt

Górna półka na narzedzia, 
szczotkę, spray

Boczny schowek do 
przechowywania elektrod,  
uchwytu elektrodowego,  
rękawic

 • Miejsce na uchwyt oszczędza czas i 
wydłuża życie uchwytu

 • Górna półka dla szybkiego dostępu 
do akcesoriów, takich jak szczypce, 
szczotka czy spray

 • Wewnętrzny schowek  do 
przechowywania elektrod, rękawic 
czy uchwytu elektrodowego

 • Ergonomiczny uchwyt oraz lekka 
waga ułatwia przemieszczanie 
urządzenia


