
A Caddy® C160i ötvözetlen acélok javító, karban-
tartó és szerkezeti hegesztéseihez alkalmas MIG/
MAG hegesztőgép. Ez a könnyen kezelhető, erő-
teljes kis gép kiváló hegesztési tulajdonságokat 
kínál, és egyszerűen, kézben elvihető a hegesz-
tés helyére. Kiváló, ha a műhelyben hegeszt vagy 
mozgásban van.

Korszerű kialakítás ad Önnek esélyt
A korszerű és modern anyagok pille könnyű, tartós, ütés-
álló házat biztosítanak, beépített hellyel a kábelek számá-
ra az egyszerű mozgathatóság érdekében.
A 11,4kg-os kis tömeg könnyen mozgatható bármilyen 
bel- vagy kültéri munkához.

Alkalmazások
A készülék tulajdonságai miatt kiváló választás ötvözetlen 
acél alkalmazásokhoz. Kitűnő a javítással, karbantartás-
sal vagy szereléssel foglalkozó iparosok számára műhely-
ben, szabad téren vagy bárhol. Egyfázisú hálózati tápjá-
hoz könnyű csatlakozót találni. Hordozható generátorról 
ugyanúgy működik*. 
A Caddy®Mig C160i hegesztési tulajdonságai 0,8mm-es 
ötvözetlen acél tömör vagy porbeles huzalra vannak han-
golva.

* A hegesztőgép teljes kihasználásához 5,5kVA hordozható generátor 
szükséges automatikus feszültségszabályozással.

Hordozható MIG/MAG hegesztőgép beépített 
huzalelőtolóval 200 mm-es dobhoz 

• Javítás, karbantartás, szerkezeti munkák
• Mezőgazdasági alkalmazások
• Autójavítás
• Könnyű szerkezetgyártás
• Szállítás
• Oktatás
• Háztartási készülékek és bútorok
• Fűzőhegesztés
• Használható automatikus 
   feszültségszabályzós generátorral

Alkalmazási területek

Nagyobb hegesztési teljesítmény mint valaha
A PFC (teljesítmény tényező korrekció) 30%-kal nagyobb 
hegesztési teljesítményt biztosít ugyanarról a biztosíték-
ról.

Leírás
A Caddy®Mig C160i egy hatékony, kompakt inverteres 
áramforrás. A házba be van építve a huzalelőtoló és hely 
van a huzaldob számára is.

Huzaldob típus
A huzaldob mérete: belső átmérő 51 mm, külső átmérő 
200 mm, szélesség 55 mm.

Ajánlott huzal/gáz párosítás
ESAB OK Autrod 12.51 Ø0,8mm ötvözetlen acélokhoz. A 
jó minőségű, rézbevonatos huzal kiváló eredményeket ad 
ötvözetlen acélon. Az ESAB Coreshield 15, Ø0,8 porbeles 
huzal ötvözetlen acélokhoz olyan salakvédelemmel, hogy 
nem szükséges védőgáz egy sor ötvözetlen acél hegesz-
téséhez. A polaritás megcserélésével adja a legjobb ered-
ményt.

• Egyszerű használni – állítsa be az anyagvastagságot, 
   és kezdje a hegesztést
• A kis tömeg és méretek révén könnyen elvihető a bel- 
   vagy kültéri munkahelyre 
• PFC-vel van felszerelve – kielégíti a felharmonikusokra 
   vonatkozó európai előírásokat = hatékony energiafel-
   használás
• Polaritás váltás = lehetséges önvédő porbeles huzal 
   használata
• A jó minőségű ESAB MXL 180/3m pisztollyal van  
   felszerelve
• 0,8mm-es ötvözetlen huzalra van optimalizálva

Caddy® Mig C160i 
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Tápfeszültség, V/f Hz    230 1f 50/60 ±15% 
Biztosíték (lomha), A    16
Megszakító (MCB) 
EN 60898 B típus     16 
Tápkábel, Ø mm       1.5
Maximális hegesztőáram, A   160
Megengedett terhelés, 40°C-on
 35% bi., A/V    150/20.5
 100% bi., A/V    100/19
Beállítási tartomány, A    30-160
Üresjárási feszültség, V    60
Huzalelőtolási sebesség, m/min    2 – 11
Max. dob méret, mm (kg)     200 (5) 
Üresjárási teljesítmény, W     15
Teljesítménytényező max. áramnál   0.99
Hatásfok max. áramnál, %     82%
Méretek hxszxm, mm      449x198x347
Tömeg, pisztollyal és kábellel, kg   11.4
Védettség     IP23C
Alkalmazási osztály    S
Szabványok     IEC/EN 60974-1,
      EN 60974-05,EN 60974-10
Üzemi hőmérséklet, °C     -10 to +40

Műszaki adatok

Rendelési adatok

Kopó alkatrészek

Huzalelektródák Ø200 mm dobon 

Leírás       Cikkszám 
Caddy® Mig C160i, 1f 230V    0349 310 850
½ raklap, 6 db Caddy®Mig C160i 0349 312 272
Kocsi gázpalack tartóval    0459 366 887

Szállítási terjedelem: 3m-es pisztoly, 3m hálózati kábel csatlakozóval, 
4,5m gáztömlő szerelvényekkel, testkábel csatlakozókkal, egyszerű váll-
szíj, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8mm-es huzalhoz) és hasz-
nálati útmutató. 1 kg. OK Autrod 12.51 0,8mm-es a gépben.

Bemetszett előtoló görgő    0349 311 890
Nyomó görgő       0349 312 062
Huzal bevezető, az előtolóban   0455 049 002
Gázterelő (1)      0700 200 054
Áramátadó (2) 0,8mm huzalhoz   0700 200 064
Fúvóka rugó (3)     0700 200 078
Huzalvezető spirál (4) 0.8mm huzal   0700 200 085
Áramátadó adapter(5)    0700 200 072

Megnevezés  Huzal átmérő Cikkszám
OK Autrod 12.51   Ø 0.8mm, 5kg 1251084600
Coreshield 15    Ø 0.8 mm, 4.5kg 35UE084630

Minőségi tartozékok a minőségi hegesztőknek
Az ESAB a hegesztési tartozékok és kellékek széles vá-
lasztékát kínálja. A teljes választék és a termékek leírá-
sa elérhető honlapunkon, illetve forduljon a helyi ESAB 
képviselethez.

Kocsi – a gázpalack és a CaddyMig® 
könnyű szállításához
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Döntött panel, polc az alkatrészek és szerszámok számára, be-
mélyedések a kábelek és pisztoly számára szállítás alatt: csak né-
hány jó ötlet, ami egyszerűvé teszi az ön munkáját.

A vállszíj normál tartozék


