
PROSTY W OBSŁUDZE I WSZECHSTRONNY

SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC

www.spartus.pl

Napięcie 
zasilania [V] 

Natężenie prądu 
spawania [A]

Cykl pracy [%] Prąd  
impulsu [A]

Częstotliwość  
prądu AC [Hz]

Balans 
AC [%]

Waga
[kg]

Wymiary
[mm]

230
TIG 10 – 200 AC /  

     10 – 170 DC
MMA 10 – 170 AC/DC

TIG  AC 35[200A] / 
    DC 40[170A]

MMA AC/DC 40[170A]

AC 10 - 200 
DC 10 - 170

60 10 – 99 8,7 450 × 135 × 230

Dodatkowe funkcje: 2T/4T, pulsacja, wyjście zdalnego sterowania, HOT START, ARC FORCE, POST GAZ, PRE GAZ

PARAMETRY TECHNICZNE



INFORMACJE

DODATKOWE OPCJE

SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC to nowoczesna sterowana cyfrowo spawarka inwertorowa, 
skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie metodami TIG AC/DC oraz MMA 
AC/DC. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V. To wszechstronne urządzenie o szerokim zakresie 
zastosowań. Posiada prosty w obsłudze cyfrowy panel funkcyjny, który zapewnia błyskawiczny dostęp 
do funkcji spawarki. Umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych (spawanie TIG 
DC z pulsem – możliwość spawania cienkich elementów). Spawanie prądem przemiennym TIG AC 
pozwala na spawanie aluminium i jego stopów. Spawarka współpracuje z uchwytami spawalniczymi 
wyposażonymi w zdalne sterowanie z poziomu rękojeści.
SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC imponuje niewielkim gabarytem i masą wynoszącą zaledwie 8,7kg. 
Jest to idealne urządzenie do prac serwisowych, montażowych, a także do prac produkcyjnych.
Przykładowe zastosowania: prace remontowe w terenie, prace warsztatowe, utrzymanie ruchu, 
konstrukcje.

Przewodowe sterowanie nożne do spawarek TIG, 
umożliwia zdalne sterowanie prądem podczas 
spawania. Wartość prądu uzależniona jest od 
siły nacisku stopy operatora. Jest to doskonałe 
rozwiązanie do precyzyjnego spawania metodą TIG 
na stacjonarnym stanowisku spawalniczym. Dostępne 
długości przewodu: 5m, 10m, 15m, 20m.
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SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC
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STANDARD:

przewód masowy 3m

wężyk gazowy

instrukcja obsługi  
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       WYPOSAŻENIE PAKIETU:SPARTUS® EasyTIG 210P AC/DC
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STANDARD:

przewód masowy 3m

wężyk gazowy

instrukcja obsługi  

PAKIET 4m:

uchwyt TIG SPE 26 4B X 4m

niezbędnik TIG

uchwyt elektrodowy

wężyk gazowy

przewód masowy 3m

instrukcja obsługi

PAKIET 8m:

uchwyt TIG SPE 26 4B X 8m

niezbędnik TIG

uchwyt elektrodowy

wężyk gazowy

przewód masowy 5m

instrukcja obsługi

GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii SPARTUS® Easy rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia 
przez dystrybutora konsumentowi i zależny jest od rodzaju dokumentu: faktura – 12 miesięcy, 
paragon – 24 miesiące.


