
SR-B 21
Kompakti vaativan käytön TIG-pistooli

SR-B-pistooliperheen tärkein ominaisuus on laatu. 
Pistoolit on suunniteltu erittäin käteviksi, monipuolisiksi 
ja ergonomisiksi. 

SR-B 21 sisältää uraa uurtavaa teknologiaa ja on 
tarkoitettu ammattitason käyttäjille, jotka tarvitsevat 
erittäin tehokkaan pistoolin, jonka mitat pistoolin 
kaulasta päähän ovat erittäin pienet ja joka mahdollistaa 
äärimmäisen tarkan hitsauksen ahtaissa paikoissa. 
Pallonivel mahdollistaa vapaan liikkeen kaikkiin suuntiin 
ilman, että kaapelikokoonpano vääntyy. 
SR-B 21:n pienen koon ja erinomaisen 
tehokkuusluokituksen ansiosta se on poikkeuksellimen 
työkalu TIG-hitsaukseen.

 Varustettu uudella Precision Switch -tekniikalla, mikä 
mahdollistaa täsmällisen käytön ja optimoidun ergonomian.

 Erittäin kestävä, kattavasti testattu ja toteen näytetty 
kompakti malli.

 Erittäin suuret jäähdytyskanavat takaavat paljon 
korkeamman kuormitusaikasuhteen kuin vakiomallisella 
SR-B 20 -tyylisellä pistoolilla.

 Mallilla SR-B 20 ja edellisellä mallilla TXH 251/252 on 
samat kulutusosat.

Lisätietoa saat osoitteesta esab.com.Käyttökohteet

 Ilmailu
 Autoteollisuus
 Elintarvikkeet ja juomat
 Kevytvalmistus
 Laivanrakennus ja Offshore
 Petrokemikaalit
 Putkistot
 Terästeollisuus
 Säiliöiden ja alusten tuotanto
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Tekniset tiedot:
Hitsausteho AC / DC 100 %:n kuormitusaikasuhde 240 A AC / 340 A DC

Elektrodi Ø 0,5 - 3,2 mm

Kaapelin pituus 4 m, 8 m, 12 m, 16 m

Jäähdytys Vesi

Lisävarusteet

Lisävarustesarja 1,6 mm malleille SR-B 9, SR-B 20, SR-B 21 0700025643

Lisävarustesarja 2,4 mm malleille SR-B 20, SR-B 21 0700025626

Täysi kulutusosien luettelo on erillisessä esitteessä (XA002066*).

Tilaustiedot

Poltin Jäähdytys
OKC 50, 2-nastainen Amphenol-pistoke

4 m 8 m 12 m 16 m

SR-B 21 Vesi 0700025544 0700025545 0700025546 0700025547

SR-B 21FX Vesi 0700025548 0700025549 0700025558

FX = Joustava pää

http://assets.esab.com/asset-bank/action/quickSearch?newSearch=true&quickSearch=true&includeImplicitCategoryMembers=true&keywords=XA002066*&selectedEntities=100
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