
 

INVERTOR SUDARE MMA 200SLD  

LONGRUN / COREEA DE SUD 

 

Descriere 

 Invertor de sudare cu electrozi inveliti destinat pentru hobby si utilizare profesionala. 

 Utilizeaza tehnologie IGBT de mare capacitate. 

 Functie HOT START si ARC FORCE- pentru amorsare usoara si arc stabil. 

 Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta. 

 Permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj. 

 Usor de verificat intensitatea curentului  de sudare cu ajutorul afisajului digital. 

 Ofera un ciclu de lucru ridicat. 

 Ultra usor (numai 5.5 kg). 

 Echipat cu ventilator de racire puternic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depozit Galati 
Str.Traian nr.444, Depozit Expo-Market 
Tel./Fax: 0236/412.088, 0236/466.960 
Fax: 0236/334.048 
E-mail: galati@pentagonromania.ro 
Web: www.pentagonromania.ro 

 

 Sediul social Tecuci: 
Str. Gheorghe Petrascu nr.29, Bl.R1A, parter 
Cod fiscal: RO 1637770 
NRC: J17/307/1991 
IBAN RO06 RNCB 0142 0149 9675 000 1 
BCR Sucursala Tecuci 

 
 



Specificatii tehnice  

 

Kit livrare: 

- Invertor sudare 200 SLD – 1 buc; 

- 5 m cablu sudura 25mm
2
 si cleste portelectrod 200A 

- 3m cablu sudura 25mm
2
 si cleste pentru legare la masa 200A. 

 

 Cu o experienta de peste 30 de ani in producerea de componente pentru aparatele de sudare 

compania WORLDWEL din Coreea de Sud este un jucator important pe piata din Asia pentru produsele 

destinate sudarii. 

 A intrat pe piata produselor pentru sudura ca si producator de componente electronice pentru 

masinile de sudat (transformatoare, etc) ajungand in momentul de fata sa produca sub marca LONGRUN 

toata gama de aparate de sudare cat si sisteme de sudare automatizate. 

 Cu un centru de cercetare puternic si folosind tehnologii inovatoare compania WORLDWEL a fost 

în măsură să obțina autorizații si  certificări cum ar fi INNO-BIZ, Promising Export Firm, ISO9001, CE și 

Venture Company. 

 

Pentru informatii sau comenzi ne puteti contacta la: 

email:sudura@pentagonromania.ro sau la telefon:0756122525 

email:galati@pentagonromania.ro 

email:bucuresti@pentagonromania.ro  

email:constanta@pentagonromania.ro  

email:tulcea@pentagonromania.ro 

email:braila@pentagonromania.ro  

 


