
Inovaţie de un 
nou nivel!
Visar 650

MONOFAZIC!
(100 - 240 V / 650 A / Ø 2 - 10 mm sau 1/16” – 3/8”)



PUTERNIC ŞI 
UŞOR:

VISAR 650 DE LA HBS – FĂRĂ PRECEDENT ÎN 
TEHNOLOGIA DE SUDARE A BOLŢURILOR:

• Alimentare variabilă (100 - 240 V)
• Domeniu de sudură Ø2-8 mm (RD 10) sau 1/16“ 
până la 3/8“
• Cântărește numai 18 kg

www.plasmaserv.ro



Visar oferă de 3 ori mai multă energie 
decât se obţine de la reţea prin:

• Managementul inteligent al energiei
• Tehnologie a microcontrolerului de 

ultimă generaţie
• Baterie de condensator specială

Pachet energetic



Conexiune de alimentare monofazică, în loc de 
trifazică

• Conexiunile trifazice reprezintă standardul 
pentru procesul de sudare cu arc electric amorsat 
prin ridicare
• 650 A pe o conexiune standard monofazică este
o premieră mondială absolută!
• Putere absorbită variabilă de 100-240 V, 
disponibilă la nivel global

Monofazic



Microcontrolerul şi sistemul de management al 
energiei elimină efectele fluctuaţiilor de putere, 
acest lucru având drept rezultat o performanţă 
constantă.

Multitensiune înseamnă că această unitate 
poate fi utilizată „oriunde”.

Independenţă



Putere de ieşire de sudare reglată

• Tehnologia de ultimă generaţie a 
microcontrolerului reglează puterea 
de ieşire de sudare, având drept 
rezultat suduri consecvente de înaltă 
calitate

Tehnologie a microcontrolerului de ultimă generaţie



Funcţionare intuitivă
• Discuri de reglare iluminate
• Setare simplă

• Putere (A)
• Timp (ms)

Putere (A)

Design - Funcţionare facilă

Timp (ms)



Orificii în apărători
• Permit prinderea pe unitate a 

buzunarelor, curelelor etc.

Buzunar pentru accesorii (opţional)
• Conceput special pentru a 

depozita accesoriile unităţii.
• Depozitare eficientă pentru 

pistolete, mandrine, scule etc.
Totul la

îndemână!

Design - Multifuncţional - Apărătoare



Înfăşurare cordon
• Prin părţile sale laterale 
ridicate (apărătoare), 
cordoanele pot fi înfăşurate 
şi menţinute în jurul 
mânerului pentru o 
transportare mai uşoară.

Design - Multifuncţional - Apărătoare



Niciun poluant nu poate pătrunde în 
interior
• Prin sistemul său unic de răcire 
internă este imposibilă pătrunderea 
chiar şi a celor mai fine particule de 
praf/murdărie să ajungă în interior 
(etanşat, fără fante de ventilare)
• Protecţie completă împotriva 
murdăriei, apei şi prafului
• Perfect pentru utilizare pe şi în afara 
amplasamentului
• Clasă de protecţie IP 44
• Durată de funcţionare îndelungată
• Costuri de întreţinere neglijabile

Fiabil - Răcire internă



Distanţă faţă de sol
• Distanţă între sol şi 

şasiu.
• Protecţie împotriva 

murdăriei şi apei.

Protecţie
• Comenzi şi conexiuni cablu încorporate.
• Prize înclinate (ergonomice).

Extrem de robust
• Apărătoare 

multifuncţională
fabricată din spumă PP.

• Carcasă metalică

Design - Multifuncţional - Apărătoare



Apărătoarea multifuncţională proeminentă
din spumă PP asigură protecţia necesară 
pentru a absorbi şocurile şi oferă o 
stabilitate optimă.
Detaliile de proiectare practice transformă 
această unitate într-una mobilă cu 
flexibilitate sporită. Înfăşurarea cordonului şi 
buzunarul opţional pentru accesorii sunt 
disponibile prin apărători.

Design - Multifuncţional - Apărătoare



Mobilitate
• De dimensiuni reduse/compact
• Uşor (18 kg)
• Nu mai sunt necesare conexiunile trifazice 
costisitoare
• Visar este o sursă de energie mobilă (650 A)

Mobilitate



Cerinţe de alimentare 100 - 240 V
•Multitensiune

Alimentare cu energie



Tub de centrare PPR-2
Mandrine standard

Până la 1,57“

Cablu de alimentare

3/32“ până la 1/4

Mandrină ceramică

Nr. articol 93-66-0650

Pistolete şi accesorii



Mandrine ISO

Nr. articol 93-66-0650

Cablu de alimentare

Mandrine ISO

Pini izolatori/Cuie

Pistolete şi accesorii


