AutoMax 320
FONTE PARA SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL

MIG/MAG

TIG

Eletrodo Revestido

Compacto

Versatilidade

Ajuste Fino

Goivagem

Robusto

A AutoMax 320 possui um motor de 24,8 HP, capaz de
gerar até 300A @ 100% para soldagem em vários processos:
n Eletrodos (SMAW) de até 5 mm
n TIG (GTAW) CC ou CA, usando acessório opcional
n MIG (GMAW) com fios de até 1,2 mm usando o
alimentador de arame opcional
n Tubular (FCAW) de até 1,2 mm com ou sem gás de
proteção
n Goivagem (CAC-A) com eletrodos de carbono de até 6
mm de forma contínua.
Características:
n 4 faixas de corrente com ajuste fino.
n Seletor de polaridade dos terminais de saída de
soldagem.
n Indicador de nível de combustível (dentro da máquina,
acima do tanque de combustível).
n Aviso de alta temperatura do líquido de arrefecimento
do motor e baixa pressão do óleo.
n Horímetro para registro de operação e tempo de
manutenção.
n Conector para controle remoto atual ou alimentador de
arame opcional.
n Controle automático de velocidade, para economizar
combustível quando não estiver soldando.
n Força auxiliar monofásica em 220V ou 120V / 240V,
dependendo da versão, com 10.500 W @ 100%.

n Aplicações:
& Manutenção em plantas industriais.
& Fabricação de tanques em geral.
& Fabricação de estruturas metálicas em engenharia
civil, caldeiras a vapor, contêineres e tubulações de
baixa e média pressão.
& Pré-fabricação de estruturas metálicas.
& Uso na indústria mecânica, construção, transporte
pesado, na indústria química, de petróleo, ferroviária e
de construção naval.
Motorização
Combustível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Kubota D902
Diesel
Elétrica - Bateria 12V
24,8 HP @ 3600RPM

Partida
Potência
Capacidade do tanque
Refrigeração
Faixa de corrente
Faixa de tensão
Ciclo de trabalho @ 100%
Saída Aux.-1Ø, 120/240Vac/60Hz
Dimensões LxCxA
Peso

40L
Líquida
50 - 320A
17-28V
300A / 25V
11kW Máx|10,5kVA/kW Cont
1288 x 499 x 904 mm
409 Kg
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