
Заваръчни апарати от серията 

Rebel™

Апарати за MIG/MMA/Live TIG с две входни 

напрежения

XA00181691

Отрасли

� Леки метални конструкции

� Ремонт и поддръжка

� Автомобилни каросерии

� Автопромишленост

� СМР (Строително-монтажни работи)

� Гражданско строителство

� Селскостопанска техника

� ВиК и ОВК

� Школи за обучение

Заваръчните апарати от серията Rebel™ 

предлагат гъвкаво захранване на 120/230 V и 

някои от най-иновативните заваръчни 

технологии на пазара. С новаторски дизайн, 

инспириран от професионални заварчици, Rebel 

е пълен пакет за заваряване на всичко –

нисковъглеродна стомана, алуминий, 

неръждаема стомана – и навсякъде.

Изберете между 2 модела:

Rebel EMP 215ic за MIG/MMA/Live TIG

Rebel EM 215ic за MIG (скоро в продажба)

� Реални мултипроцесни характеристики за най-

доброто в класа си MIG, заваряване с 

тръбнофлюсов тел и MMA, включително с 

„трудни“ електроди, както и заваряване с Live 

TIG запалване на дъгата, с Rebel EMP 215ic.

� Единствената по рода си функция sMIG („Smart 

MIG“) постоянно се обучава и адаптира към 

заваръчната техника на оператора, за да 

осигурява стабилна дъга и отлични, повторяеми 

заваръчни шевове; повишава 

производителността на опитните заварчици и 

намалява времето за обучение на 

начинаещите.

� Иновативен потребителски интерфейс с голям 

TFT дисплей, за да виждате ясно заваръчните 

параметри и настройки, дори и от разстояние. 

Дисплеят е снабден със специални функции: 

възможност за извикване на ръководството за 

експлоатация на екрана, списък на резервните 

части – като всички са на няколко езика.

� Уникален индустриален дизайн със защитна 

рама с пет ръкохватки и стоманена носеща 

конструкция в лек, лесно преносим апарат; 

пълна тригодишна гаранция.

� Rebel EMP 215ic се предлага готов за 

заваряване, с професионална горелка за MIG 

заваряване ESAB MXL 200 с евро конектор, 

комплекти кабели за електроди и обратни 

кабели, от 200 мм тел OK Aristorod 12.50 от 

0,8 мм, газов маркуч от 4,5 м с конектор за 

бърза връзка, контактни дюзи и водещи ролки 

за тел от 0,6 – 1,0 мм.

Посетете esab.com за повече информация.



Спецификации

Първично напрежение 115/230 VAC

Обхват на захранващото напрежение 90 – 270 VAC

Брой фази 1

Захранваща честота 50/60 Hz

Захранващ щепсел Щепсел тип „Шуко“, 230 V, 16 A

Номинална мощност, kVA 4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)

Захранващ кабел 2 m 3 x 2,5 mm2 H07RN-F

Максимален заваръчен ток 240 A

Заваръчна мощност при MIG заваряване 

Продължителност на включване 25% 

Продължителност на включване 20%
205 A/24,3 V (230 V) 
130 A/20,5 V (120 V)

Заваръчна мощност при MMA заваряване 

Продължителност на включване 25% 

Продължителност на включване 40%
180 A/27,2 V (230 V) 
90 A/23,6 V (120 V)

Заваръчна мощност при TIG заваряване 

Продължителност на включване 30% 

Продължителност на включване 40%
180 A/17,2 V (230 V) 
130 A/15,2 V (120 V)

Обхват на заваръчния ток 5 – 240 A (230 V), 5 – 150 A (120 V)

Обхват на заваръчното напрежение при MIG 

заваряване 10 – 26 V

Диапазон на скоростта на телоподаване 1,5 – 12,1 m/min 

Номинално НПХ (OCV) V/DC 68 V

Максимална дебелина на плочата 9,5 mm

Диапазон диаметри на тела

Нисковъглеродна стомана

Неръждаема стомана

Алуминий

Тръбнофлюсов тел

0,6 – 1,0 mm 

0,8 – 1,0 mm 

0,8 – 1,2 mm 

0,8 – 1,2 mm 

Размер на ролката тел 100 mm, 200 mm

Одобрения
CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 и 
13. RoHS

Клас на защита IP23S

Габарити на токоизточника, Д х Ш х В 548 x 229 x 406 mm 

Тегло на токоизточника 18,2 kg 



Информация за поръчки

Пакет Rebel EMP 215ic за MIG/MMA/Live TIG 0700300985

Rebel EMP 215ic се предлага готов за заваряване, с горелка за MIG заваряване ESAB MXL 200, комплекти кабели за

електроди и обратни кабели, ролка от 200 мм тел Aristorod 12.50 от 0,8 мм, газов маркуч от 4,5 м с конектор за бърза

връзка, контактни дюзи и водещи ролки за тел от 0,6 – 1,0 мм.

Опции и аксесоари

Горелка за TIG заваряване ET17v, 4 м (8-щифтов конектор) 0700300869

Крачно управление за TIG заваряване, вкл. 4,5 м кабел W4014450

Горелка за MIG заваряване MXL™ 270, 3 м (за тръбнофлюсов 

тел FCW 1,2 мм)
0700200004

Количка с 2 колела 0459366887

Консумативи и резервни части

Човка тип “лебедова шия“ 0700200051

Пружина за дюза 0700200078

Контактна дюза тип M6 за тел от 0,6 мм 0700200063

Контактна дюза тип M6 за тел от 0,8 мм 0700200064

Контактна дюза тип M6 за тел от 0,9 мм 0700200065

Контактна дюза тип M6 за тел от 1,0 мм 0700200066

Контактна дюза тип M6 за тел от 1,2 мм (за MXL™ 270) 0700200071

Газова дюза, стандартна 0700200054

Газова дюза, права 0700200057

Газова дюза, конусна 0700200060

Газова дюза за тел без газ 0700200105

Стоманен шлангов водач от 3 м за тел от 0,6 до 0,8 мм 0700200085

Стоманен шлангов водач от 3 м за тел от 0,9 до 1,2 мм 0700200087

Телоподаваща ролка за електроден тел от обикновена и 

неръждаема стомана от 0,6 и 0,8 мм
0367556001

Телоподаваща ролка за електроден тел от обикновена и 

неръждаема стомана от 0,8 до 1,0 мм
0367556002

Телоподаваща ролка за електроден тел от обикновена и 

неръждаема стомана от 1,0 и 1,2 мм
0367556003

Консумативи и резервни части за алуминий

Тефлонов (PTFE) шлангов водач от 3 м за алуминиев тел от 

0,8 до 1,2 мм (ниско триене)
0700200091

Телоподаваща ролка за алуминиев тел от 1,0 и 1,2 мм (с U-

образен канал)
0367556004
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