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Společnost ESAB Vám nyní představuje Warrior™,
nový průlomový svařovací zdroj, KTERÝ Vám napomůže
v ROZVOJI vašich schopností. Warrior™ byl navržen na
základě zkušeností skutečných svářečů a zkonstruován
našimi špičkovými odborníky. Je to zdroj stejně silný
a spolehlivý, jako jste Vy sám.
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MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ
ZDROJ, KTERÝ SPLNÍ
VAŠE OČEKÁVÁNÍ.
Odolný

Spolehlivý

Úsporný

V extrémním horku či chladu, tento svařovací zdroj
zvládne široký rozsah možných aplikací ve všech
průmyslových odvětvích—od staveb lodí, železničních
vagónů, údržby až po energetiku, stavebnictví,
plynovody a všeobecnou strojírenskou výrobu.

Konzistentní a spolehlivou výkonností snižuje
Warrior™ prostoje na minimum a využívá pracovní
čas na maximum.

Nejmodernější invertorová technologie přináší
úspory energie a schopnost fungovat okamžitě
po nastartování, a to za méně peněz, než u
technologicky starších strojů.

Jednoduchá obsluha
Vlastnosti šetřící čas a zvyšující produktivitu jsou
soustředěné na jeden ovládací a přehledný panel,
displej čitelný z mnoha úhlů a kompletní sadu
propojovacích kabelů. To vše umožňuje podávat
vysoké výkony.

Zkonstruovaný na základě
zkušeností svářečů jako jste Vy
ESAB konzultoval a naslouchal zkušeným
svářečům z celého světa, aby navrhl zařízení,
které pracuje jako Vy—tvrdě a chytře.

Zručný
Warrior™ byl zkonstruován tak, aby podával
výjimečné výkony za každých podmínek. Výborně
startuje a dává klidný a stabilní oblouk a výborný
povrch svaru.

Drážkování uhlíkovou elektrodou
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VLASTNOSTI
Inovativní technologie ESAB a zvýšená produktivita svařování—to jsou všechny
vlastnosti Warrior™, které potřebujete a inovace, které očekáváte.

Širkoká nabídka
svařovacích operací

Sada propojovacích kabelů
Napájecí a ovládací kabely, plynová hadice jsou vedeny v jednom
svazku s rychlým připojením. Umístění kabelů v tuhém ochranném obalu,
prodlouží výrazně i jejich životnost.

Všestranně čitelný displej

Warrior™ je víceúčelové svařovací zařízení navržené
pro metody MIG/MAG a TIG, plněnou elektrodu
(FCAW), obalené elektrody (MMA) i pro drážkování
uhlíkovou elektrodou ACAG—až do 400 – 500 A.
Při 60% DZ umožňuje:
Svařování plným drátem nebo plněnou
elektrodou o průměru 0,8 –2,0 mm

n 

Vysoký výkon oblouku

n 

Použití pro celý sortiment elektrod typů 7018 a 6010

n 

Warrior™ je vybaven displejem, který se
přizpůsobí i slunečnímu záření a je dobře čitelný
z mnoha úhlů.

Ovládání z jednoho panelu
Všechny ovládací prvky včetně hlavního
spínače jsou pro snadný přístup umístěny přímo
na předním panelu.

Drážkování uhlíkovou elektrodou až do
průměru 10 mm

n 

Třída krytí IP23
Invertorová technologie
Warrior™ přináší výjimečný výkon svařování a úspory
energie, které od invertoru očekáváte. Vedle zvýšené
energetické účinnosti a vyššího výkonu je zdroj
lehčí, menší a mobilnější. Poskytuje vše, co svářeči
žádají—jednoduché ovládání za rozumnou cenu.

Automatický ventilátor
Ventilátor nenasává nečistoty, čímž zvyšuje životnost
zdroje. Automaticky se zapíná pouze tehdy,
je-li potřeba, proto šetří energii a Vaše peníze.

Vysoký zatěžovatel zdroje
Warrior je vyvinut pro dlouhodobé zatížení a použití v
širokém spektru aplikací do 400–500 A a při 60% DZ.
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Kryt zdroje je konstruován k zajištění Vaší maximální
bezpečnosti. Vhodné pro použití v náročných
venkovních podmínkách.

Automatický Hot Start/
nastavitelné parametry oblouku
Optimalizujte svařování na konkrétních spojích
pomocí ovládacích prvků jako je “Hot start”, “Arc force”,
či nastavení indukčnosti. Tyto jednoduché funkce
umožní svářeči jemné nastavení oblouku a dosažení
nejlepšího možného výkonu.

Jednoduché ovládání
Jednoduché ovládání = jednoduše vykonaná
práce. Ovládací prvky je možné obsluhovat i v
pracovních rukavicích.
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Technická data WARRIOR™
400i CC/CV

500i CC/CV

Napětí

380/415 V 3
ph50/60 Hz

380/415 V 3
ph50/60 Hz

100% DZ

300 A/32 V

400 A/36 V

60% DZ

400 А/36 V

500 A/40 V

Účinnost při max. proudu

88%

88%

Účiník při max. proudu

0.91

0.91

Hmotnost

59 kgs

59 kgs

DALŠÍ Vlastnosti
Přídavné
zařízení

Možnost připojení
generátoru
Konstruován pro použití v jakýchkoliv
povětrnostních podmínkách.

n

 nadno připojitelná
S
vodou chlazená
chladicí jednotka
Snadno připojitelný
vozík a sada koleček

n 

Speciální úprava
povrchu krytu
Chrání a stabilizuje podavač drátu.

Ergonomické
umístění držadel
Jednoduchá manipulace a přemísťování
zdroje, a to i pomocí zvedacího zařízení.

Systém vzduchového
tunelu
Zajišťuje chlazení a ochranu
vestavěné elektroniky před prachem,
olejem a cizími předměty.

Zdvojená tloušťka přední
a horní části krytu
Silný pozinkovaný plech o tloušťce
2.0 mm chrání plášť zdroje proti nárazům
a pádům.

Snadno otvíratelný
postranní panel
Rychlý přístup pro servis a údržbu.
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VHODNÉ KOMPATIBILNÍ
PODAVAČE DRÁTU
Warrior Feed 304

MobileFeed 300AVS

 arrior Feed má stejné přednosti jako jeho
W
partnerský zdroj proudu: funkčnost, odolnost,
životnost a výjimečnou výkonnost.

Tento mobilní podavač je ideální pro drsné venkovní
podmínky a splňuje ty nejpřísnější normy.

Nový robustní podavač ESAB je spolehlivý
a optimalizovaný právě pro zdroj Warrior.
Přínosy jsou patrné:
Čtyřkladkový podávací systém pro lepší podávání

n 

Jednoduché ovládání (napájecí napětí, profuk
plynem, posuv drátu, rychlost podávání drátu,
zámek) ulehčující nastavení.

n 

Pracuje se zdroji DC s konstantním proudem
nebo napětím, s přímou (DC-) nebo obrácenou
(DC+) polaritou, aniž by byla potřeba přepínat
nějaké přepínače.

n 

Je připraven pracovat všude—na plynovodech,
v loděnicích, na offshore konstrukcích,
prostě kdekoliv.

n 

Vysoce odolný plášť chrání zařízení proti nečistotám,
kovovým částicím i vlhkosti a současně bezpečně
chrání před ohrožením korozivními chemikáliemi,
brusným prachem, atd.

n 

Výkonná 4-kladková podávací jednotka
s pulzně řízeným stejnosměrným motorem
s automatickým pomalým podáváním
drátu a s elektromagnetickou brzdou zvyšuje
operativní vlastnosti tohoto podavače.

n 

Lze použít i malé cívky.

n 

Širokoúhlý displej s vysokým jasem pro snadnou
čitelnost ve všech provozních podmínkách.

n 

FPO
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BEZKONKURENČNÍ SERVIS
A TECHNICKÁ PODPORA.
Warrior™, tak jako všechny výrobky ESAB, je součástí našeho závazku vždy a za všech okolností poskytovat
vynikající služby a podporu našim zákazníkům. Náš zkušený tým zákaznického servisu je připraven
zodpovědět jakoukoliv otázku, vyřešit problém a pomoci s údržbou a modernizací Vašich zařízení. Na naše
výrobky poskytujeme našim zákazníkům ty nejvyšší záruky, které mohou být v obchodním vztahu možné.
Kontaktujte obchodního zástupce nebo autorizovaného distributora společnosti ESAB, kteří Vás seznámí
s kompletním sortimentem společnosti ESAB.

Více informací získáte též na stránkách www.esab.com/warrior

ESAB VAMBERK, s.r.o

facebook.com/ESAB.Global.Welding.Cutting
Find us

youtube.com/ESABGlobal
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twitter.com/ESAB_Global

XA00166814

Smetanovo nábřeží 334, Vamberk
Phone: +420 494 501 289. E-mail: diviz.stroje@esab.cz
www.esab.cz
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