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GYSPOT ARCPULL 350

I2 MAX

INTEGRATED 
TECHNOLOGY U2

V A

I RMS

A
  cm/kg50/60hz

SYNERGIC PFC SR AD STAHL ALU

208 > 240 V 10>350 A
SYNERGIC

DIGITAL GUN
LINEAR MOTOR

20,4 > 34 16 - OK OK 30 x 24.5 x 22 / 11,3 

x2

Ref. 062191

OȚEL
 ALUMINIU

 
10 - 350 A

GYSPOT ARCPULL 350 este o stație de sudură cu arc, destinată fabricării cazanelor și prelucrării 
pieselor din tablă prin sudarea știfturilor din oțel și aluminiu până la un diametru Ø M8.  De 
asemenea, este potrivit pentru caroserie datorită instalării unor inele de tragere și a tijei pentru 
extragerea nitului.  Interfața sa intuitivă, detectarea polarității, sinergiile, pistoletul motorizat 
precum și funcționarea sa la un curent de 230 V AC monofazic, facilitează sudarea pieselor. 

2 MODURI DE SUDARE

PACK ARCPULL 350 INDUSTRY

OPȚIONAL

ARCUL-TRAS : PROCEDEU DESTINAT PROFESIONIȘTILOR

INOVAȚIA RUPTURII

Interfața sa digitală permite navigarea între cele 
două moduri de sudare de manieră intuitivă și 
funcțională :
 Modul sinergic dispune de reglaje prestabilite pentru a 

beneficia de o utilizare rapidă și simplă. 
 Modul manual pentru utilizatorii avansați permite reglarea 

personalizării aferente unei utilizări specifice.

Arcul tras aduce numeroase avantaje comparativ 
cu descărcarea capacitivă :   
 Repetiția și fiabilitatea procedeului.
 Sudarea completă și o bună pătrundere.
 Protecția gazoasă nu generează poluare.
 Nu necesită șlefuire după sudare.
 Nu prezintă deformări pe piesele subțiri din tablă.  

Pistoletul său integrează un motor liniar unic pe 
piață. Această inovație beneficiază de atuuri fără 
precedent :
 Controlul ciclului de sudare.
 Gestionarea unui procedeu print-o comandă numerică ce nu 

necesită niciun reglaj.
 Pistolet cu picior de prindere pentru împământare pentru 

o redresare ideală a caroseriei ce utilizează curentul în jurul 
știftului. 
 Ideal pentru a pune un nit auto-perforator în caroserie. 
 Simplitatea și rapiditatea executării.

Cărucior weld 810
037489

Cutie accesorii
064591

Manometru
20 l/min - FR
041998

Manometru
30 l/min - FR
041622

Consumabile
pentru pistolet 
ARCPULL 350
059627

IP 33
Protejat împotriva 

particulelor de praf

 6 mandrine pentru bolturi :
Ø 2 mm
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm

Ø 7.1 mm
Ø 8 mm

PACK
ARCPULL 350

Cazane
& tablă
064638

Caroserie

Nit
064645

Extractor
064652

Nit + 
Extractor

064669

ARCPULL 350
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Cutie mandrine
pentru bolturi

064591
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Cutie Nituri
064584
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Clește de masă
043787
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Suport - inel
059610

— — x1 x1

Cutie inele din 
aluminiu 1.5 mm 

059429
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3 tije de tractare
050792

— —
180, 300, 
500 mm

180, 300, 500 
mm


