Tocha de soldagem por arco voltaico
MIG/MAG padrão
Série de tochas de soldagem UM

www.ewm-group.com

Visão geral do produto - série de tochas UM da EWM

Tochas de soldagem robustas para uso diário
As tochas de soldagem refrigeradas a gás ou a água da série de tochas de soldagem UM oferecem o
mais elevado conforto para trabalhar e as melhores propriedades para o uso diário.
Pacote completo convincente: tecnologia sólida – o design bem planejado do manípulo garante o
manuseio ideal em qualquer posição.
// Manípulo robusto e ergonômico
// Manuseio seguro e preciso graças a insertos de borracha e articulação esférica
no manípulo da tocha
// Conceito de peça de desgaste comprovado – roscas M6 e M8 convencionais:
// Vida útil longa
// Arco voltaico sereno e estável
// Conector Euro central

Tipo

UM 15 G

UM 24 G

UM 25 G

refrigerada a gás "G"

refrigerada a gás "G"

refrigerada a gás "G"

Corrente de soldagem CO2

180 A / 60%

250 A / 60%

230 A / 60%

Corrente de soldagem M21

150 A / 60%

220 A / 60%

200 A / 60%

Refrigeração

Gás de proteção
Diâmetro do arame

0,6 até 1,0 mm

0,6 até 1,2 mm

0,6 até 1,2 mm

Comprimento do pacote de
mangueiras

3m / 4m / 5m

3m / 4m / 5m

3m / 4m / 5m

Conector

Euro central

Euro central

Euro central

DIN IEC 60974-7

DIN IEC 60974-7

DIN IEC 60974-7

3m

394-600000-00000

394-600001-00000

394-600002-00000

4m

394-600000-00004

394-600001-00004

394-600002-00004

5m

394-600000-00005

394-600001-00005

394-600002-00005

Dados da tocha em conformidade com
Número do artigo

2

Argônio, gás de mistura M21 ou CO2 em conformidade com a DIN EN ISO 14175
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UM 36 G

UM 240 W

UM 401 W

UM 501 W

refrigerada a gás "G"

refrigerada a água "W"

refrigerada a água "W"

refrigerada a água "W"

300 A / 60%

300 A / 100%

400 A/100%

500 A/100%

270 A / 60%

270 A/100%

350 A/100%

450 A/100%

Argônio, gás de mistura M21 ou CO2 em conformidade com a DIN EN ISO 14175
0,8 até 1,4 mm

0,6 até 1,2 mm

0,8 até 1,6 mm

0,8 até 1,6 mm

3m / 4m / 5m

3m / 4m / 5m

3m / 4m / 5m

3m / 4m / 5m

Euro central

Euro central

Euro central

Euro central

DIN IEC 60974-7

DIN IEC 60974-7

DIN IEC 60974-7

DIN IEC 60974-7

394-600003-00000

394-600010-00000

394-600011-00000

394-600012-00000

394-600003-00004

394-600010-00004

394-600011-00004

394-600012-00004

394-600003-00005

394-600010-00005

394-600011-00005

394-600012-00005
Todas as informações sobre nosso
programa de tochas de soldagem podem
ser encontradas em www.ewm-sales.com
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Peças de desgaste padrão EWM
A compatibilidade com peças de desgaste convencionais no mundo inteiro e a alta disponibilidade
evitam longas pausas de produção.
// Compatível com várias outras tochas de soldagem MIG/MAG disponíveis no mercado
// Boa relação preço-benefício
// Padrão M6/M8
Desde cônicos, cilíndricos até bicos de gás de
ponteamento, disponibilizamos para você bicos de
gás para todas as aplicações*

Tempo de utilização da tocha de soldagem elevado
graças ao suporte do bico roscado*

Distribuidor de gás em materiais
resistentes a altas temperaturas *
Bicos de contato padrão M6/M8
convencionais*

*Apresentação conforme o exemplo da tocha de soldagem UM 36.
As possibilidades de equipamento variam consoante o modelo

Descubra nosso programa completo de tochas de soldagem
Alta qualidade EWM – série de tochas UM

Catálogo Série de tochas de soldagem UM

Tocha de soldagem MIG/MAG para
aplicações convencionais
Número de artigo no prospecto:
053-000012-00012

EWM AG

Catálogo 2015/2016
Tochas de soldagem e acessórios
A nova dimensão em soldagem

®
/// Perfeição como princípio

Número de artigo catálogo: WM.0977.00
Válido a partir de 2015-08-01
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Download PDF

Tocha de soldagem MIG/MAG da série MT da EWM,
bem como nosso programa completo de tochas de
soldagem TIG e a plasma.

/// simply more

Download PDF
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Vendas / Consultoria / Serviços

Dr. Günter-Henle-Straße 8
D–56271 Mündersbach
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com
www.ewm-sales.com
info@ewm-group.com

Visite-nos!

O conteúdo deste documento foi cuidadosamente pesquisado, conferido e revisado;
apesar disso, ele está sujeito a alterações, erros tipográficos e incorreções.
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Tocha de soldagem por arco voltaico
MIG/MAG padrão

Qualidade Premium EWM – série de tochas MT

