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vášeň pro Technologie & inovace
chcete-li vyrábět nástroje, které dosahují vrcholu výkonu, životnosti a funkčnosti, musíte být vášniví  
v tom, co děláte. 

v arc Torchology je srdcem podniku vývojové a technické oddělení.

každý jednotlivý komponent je koncipován, vyvinut, vyráběn a testován interně. 

Při naší vývojové a zkušební činnosti používáme špičkové technologie, z nichž mnohé byly vyvinuty 
speciálně pro splnění velmi přísných požadavků, které klademe na naše konstrukční řešení.
 
Tato specializovaná řešení na zakázku nám umožňují vyvíjet výrobky, které překračují hranice 
průmyslových standardů a vyvíjejí stále přínosnější produkty, které poskytují maximální výsledky pro 
obsluhu.

vyBaveno novýMi TechnologieMi

není to obvyklé
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4
alFa in a.s., technická podpora  
a centrální sklad pro Českou republiku a slovensko

T3

240a
170a

Plynem chlazené

35%
1.0 - 4.8mm

-
-
-
-

dc

AC

chlazení

Zatěžovatel

rozsah: 

Průměr elektrody

Technická data

Min. průtok chladící kapaliny

Min. vstupní tlak chlad.kapaliny

Max. vstupní teplota chlad.kapaliny

Max. vstupní tlak chlad.kapaliny

iec/en 60974-7

190a

135a

Plynem chlazené

35%
1.0 - 4.0mm

-
-
-
-

T2 

rozsah:                190a - 550a  

Průměr elektrody:   1.0mm – 6.4mm 

arc T  Přehled hořáků 
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chlazení

Min. průtok chladící kapaliny

Min. vstupní tlak chlad.kapaliny

Max. vstupní teplota chlad.kapaliny

Max. vstupní tlak chlad.kapaliny

Technická data

Průměr elektrody

T3W T4W

kapalinou chlazené kapalinou chlazené

1.5 l/min 1.5 l/min

3.0 Bar 3.0 Bar

5.0 Bar 5.0 Bar
50

o

C 50
o

C

1.0 - 4.0mm 1.6 - 4.8mm 

1.5 l/min

3.0 Bar

5.0 Bar
50

o

C

T5W

kapalinou chlazené

1200W

1600W

dc

dc

AC

AC

rozsah

4m4m 4m 8m8m 8m

550a

550a

500a

550a
385a

385a

350a

385a

1.6 - 6.4mm

iec/en 60974-7

Zatěžovatel

400a 450a

450a

400a 400a

450a
280a 315a

315a

280a 280a

315a
100% 100%60% 60% 100% 60%
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alFa in a.s., technická podpora  
a centrální sklad pro Českou republiku a slovensko

T2 Plynem chlazený hořák Tig
rozsah: 190a dc, 135a ac  @ dZ = 35%, průměr elektrody 1.0 až 4.0mm

T2-n-4M-sl-gs0-aTP0 T2-n-8M-sl-gs0-aTP0

4m 8m 

arc Tig hořáky jsou standardně dodávány s ukončením hořáku  
rychlospojkou sl (tzn.35-50). Mohou být vybaveny tlačítkem  
dle přání (viz strana 16). 

náhradní díly
obj. číslo Popis

T2gs Těsnění hlavy arc  

T2sn izolátor žhavé zóny arc                             
aT1501 Tělo hořáku arc T2

T2lBc kryt elektrody dlouhý arc                                                 

T2sBc kryt elektrody krátký arc                          

aTer1Ms  Tlačítko 1 arc

aTerh100 sada rukojeti arc T2/T3W

aTersP1 sada šroubů arc                                         

ATersWl4 vedení tlačítka 4m arc   

ATersWl8 vedení tlačítka 8m arc

AThs18mM-90 Bužírka smršťovací

aTerkJ200 kloub arc   

ATerlc200-08  Plášť kůže 0.8m arc

ATerJk200  kroužek přechodový 

ATerncM-32  Plášť neopren 3,2m

ATerncM-72  Plášť neopren 7,2m

ATerco150-40  Plášť kůže 4m 

ATerco150-80  Plášť kůže 8m

ATslh26-s chránič kabelu dlouhý 

ATslh26-c kryt kabelu

ATnslh26-h Pouzdro velké

aT2120-4m-oB kabel silový 4m arc T2

aT2120-8m-oB kabel silový 8m arc T2

aT-sP klíč

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

*

vyBaveno novýMi TechnologieMi 

startovací sady s 
domečkem kleštin

*Poznámka: 6 – Přehled tlačítek (modulů) naleznete na straně 16

kabel s rychloupínacím konektrem  
k hořáku a konektorem k vašemu stroji

co činí hořáky arc 
unikátní?
arc Torchology Tig hořáky přinášejí pokrok ve výkonnosti  

a usnadňění práce.  

arc T Tig řada využívá řadu nových a patentovaných tech-

nologií. díky inovativnímu designu a intuitivní ergonomii, 

společně s vyspělými vlastnostmi materiálu  je řada arc 

hořáků velkým pokrokem umožňujícím snižení hmotnosti  

a velikosti hořáků.

do krabice k hořáku
Prosím, vyberte si ke zvolenému hořáku příslušnou sadu 

vybavení. dále je potřeba zvolit připojovací kabel se 

správným konektorem k vašemu invertoru (viz strana 17).

startovací sady s omečkem 
kleštin s plynovou čočkou
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standardní dom
eček kleštiny

dom
eček kleštiny s plyn. čočkou

A

A

B

C

20

T2cc04 hubice keramická  #4

T2cc05 hubice keramická  #5

T2cc06 hubice keramická  #6

T2cc07 hubice keramická  #7

T2cc08 hubice keramická  #8

T2cc10 hubice keramická  #10

6mm

8mm

10mm

11mm

12.5mm

16mm

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

obj. číslo obj. čísloPopis Popisvel. Průměr elektrody

a  standardní keramické hubice

obj. číslo Popis Průměr elektrody

T2cB10 domeček kleštiny

T2cB16 domeček kleštiny

T2cB20 domeček kleštiny

T2cB24 domeček kleštiny

T2cB32 domeček kleštiny

T2cB40 domeček kleštiny

B  domeček kleštiny

c  domeček kleštiny s plynovou čočkou

T2gl10 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou

spotřební díly

Poznámka: připojovací kabel s rychloupínacím konektorem k hořáku je 
potřeba správně zvolit tak, aby umožňoval připojení k vašemu invertoru 
(viz strana 17). 
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alFa in a.s., technická podpora  
a centrální sklad pro Českou republiku a slovensko

T3 Plynem chlazený hořák Tig
rozsah: 240a dc, 170a ac, @ dZ = 35%,  průměr elektrody 1.0 až 4.8mm

T3-n-4M-sl-gs0-aTP0 T3-s1-8M-sl-gs0-aTP0
4m 8m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

18
19
20
21

22

náhradní díly

obj. číslo Popis

T3lgs Těsnění hlavy velké arc

T3lsn izolátor žhavé zóny velký arc

T3gs Těsnění hlavy arc

T3sn izolátor žhavé zóny arc 

aT2601 Tělo hořáku T3 plynem chlazené

T3lBc kryt elektrody dlouhý

T3sBc kryt elektrody krátký

aTer1Ms  Tlačítko 1 arc 

aTerh200 sada rukojeti arc

aTersP1 sada šroubů arc

ATersWl4 vedení tlačítka 4m

ATersWl8 vedení tlačítka 8m

AThs18mM-90 Bužírka smršťovací

aTerkJ200 kloub arc

ATerlc200-08  Plášť kůže 0.8m arc

ATerJk200  kroužek přechodový

ATerncM-32  Plášť neopren 3,2m

ATerncM-72  Plášť neopren 7,2m

ATerco150-40  Plášť kůže 4m

ATerco150-80  Plášť kůže 8m

ATslh26-s chránič kabelu velký

ATslh26-c kryt kabelu

ATnslh26-h Pouzdro velké

aT2620-4m-oB kabel silový 4m arc

aT2620-8m-oB kabel silový 8m arc

aT-sP klíč

vyBaveno novýMi TechnologieMi

*

*Poznámka: 8 – Přehled tlačítek (modulů) naleznete na straně 16

arc Tig hořáky jsou standardně dodávány s ukončením hořáku  
rychlospojkou sl (tzn.35-50). Mohou být vybaveny tlačítkem  
dle přání (viz strana 16). 

co činí hořáky arc 
unikátní?
arc Torchology Tig hořáky přinášejí pokrok ve výkonnosti  

a usnadňění práce.  

arc T Tig řada využívá řadu nových a patentovaných tech-

nologií. díky inovativnímu designu a intuitivní ergonomii, 

společně s vyspělými vlastnostmi materiálu  je řada arc 

hořáků velkým pokrokem umožňujícím snižení hmotnosti  

a velikosti hořáků.

do krabice k hořáku
Prosím, vyberte si ke zvolenému hořáku příslušnou sadu 

vybavení. dále je potřeba zvolit připojovací kabel se 

správným konektorem k vašemu invertoru (viz strana 17).

startovací sady s 
domečkem kleštin

kabel s rychloupínacím konektrem  
k hořáku a konektorem k vašemu stroji

startovací sady s omečkem 
kleštin s plynovou čočkou
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standardní dom
eček kleštiny

dom
eček kleštiny s plyn. čočkou

A B

C

d

edom
eček kleštiny s plyn.čočkou dlouhý

T3cc04 hubice keramická  #4

T3cc05 hubice keramická  #5

T3cc06 hubice keramická  #6

T3cc07 hubice keramická  #7

T3cc08 hubice keramická  #8

T3cc10 hubice keramická #10

6mm

8mm

10mm

11mm

12.5mm

16mm

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

obj. číslo obj. čísloPopis Popisvel. 

T5lglcc08 large gas lens hubice keramická #8

T5lglcc10 large gas lens hubice keramická #10

T5lglcc12 large gas lens hubice keramická #12

B  hubice keramická velká

12.5mm

16mm

19mm

obj. číslo Popis vel. 

Průměr elektrody

obj. číslo Popis Průměr elektrody

a  standardní keramické hubice

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

obj. číslo Popis Průměr elektrody

T3cB10 domeček kleštiny

T3cB16 domeček kleštiny

T3cB20 domeček kleštiny

T3cB24 domeček kleštiny

T3cB32 domeček kleštiny

T3cB40 domeček kleštiny

T3cB48 domeček kleštiny

c  domeček kleštiny

d  domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl10 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl48 domeček kleštiny s plyn. čočkou

e  domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl10 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý 

T5lgl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl48 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

spotřební díly

Poznámka: Připojovací kabel s rychloupínacím konektorem k hořáku je 
potřeba správně zvolit tak, aby umožňoval připojení k vašemu invertoru 
(viz strana 17).  

22
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alFa in a.s., technická podpora  
a centrální sklad pro Českou republiku a slovensko

T3W kapalinou chlazený hořák Tig
rozsah: 400a dc, 280a ac, @ dZ = 100% , průměr elektrody 1.0 až 4.0mm

T3W-n-4M-sl-WF1-Wr1-gs0 T3W-n-4M-sl-WF1-Wr1-gs0
4m 8m 

náhradní díly
obj. číslo Popis

T2gs Těsnění hlavy arc   

T2sn izolátor žhavé zóny arc                            
aT4501 Tělo hořáku kapalinou chlazené T3W/T4W

T2lBc kryt elektrody dlouhý

T2sBc kryt elektrody krátký

aTB5025s svorka hadicová 8,0 mm

aTerh100 sada rukojeti arc

aTer1Ms  Tlačítko 1 arc

ATersP1 sada šroubů arc

AThs22MM-130 Bužírka smršťovací

aTersWl4 vedení tlačítka 4m

aTersWl8 vedení tlačítka 8m

aTerkJ200 kloub arc

ATerlc200-08  Plášť kůže 0.8m arc

ATerJk200  kroužek přechodový

ATerncl-32  Plášť neopren 3,2m

ATerncl-72  Plášť neopren 7,2m

ATerco200-40  Plášť kůže 4m

ATerco200-80  Plášť kůže 8m

ATslh26-s chránič kabelu velký

ATnslh26-h Pouzdro velké 

ATslh1820-s Průchodka pro hadičky

AT45v07oB-WF# hadice vodní  4m

AT45v08oB-WF# hadice vodní  8m

aTn45v09oB-gs# hadice plyn. 4m

aTn45v10oB-gs# hadice plyn. 8m

aT3520-4m-oB kabel proudový 4m

aT3520-8m-oB kabel proudový 8m 

aT-sP klíč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20

21

22

23

vyBaveno novýMi TechnologieMi

arc Tig hořáky jsou standardně dodávány s ukončením hořáku  
rychlospojkou sl (tzn.35-50). Mohou být vybaveny tlačítkem  
dle přání (viz strana 16). 

*

*Poznámka: 8 – Přehled tlačítek (modulů) naleznete na straně 16

co činí hořáky arc 
unikátní?
arc Torchology Tig hořáky přinášejí pokrok ve výkonnosti  

a usnadňění práce.  

arc T Tig řada využívá řadu nových a patentovaných tech-

nologií. díky inovativnímu designu a intuitivní ergonomii, 

společně s vyspělými vlastnostmi materiálu  je řada arc 

hořáků velkým pokrokem umožňujícím snižení hmotnosti  

a velikosti hořáků.

do krabice k hořáku
Prosím, vyberte si ke zvolenému hořáku příslušnou sadu 

vybavení. dále je potřeba zvolit připojovací kabel se 

správným konektorem k vašemu invertoru (viz strana 17).

startovací sady  
s domečkem kleštin

kabel s rychloupínacím konektrem  
k hořáku a konektorem k vašemu stroji

startovací sady s domečkem 
kleštin s plynovou čočkou
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standardní dom
eček kleštiny

dom
eček kleštiny s plyn. čočkouA

A

B

C

T2cc04 hubice keramická  #4

T2cc05 hubice keramická  #5

T2cc06 hubice keramická  #6

T2cc07 hubice keramická  #7

T2cc08 hubice keramická  #8

T2cc10 hubice keramická  #10

6mm

8mm

10mm

11mm

12.5mm

16mm

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

obj. číslo obj. čísloPopis Popisvel. Průměr elektrody

a  standardní keramické hubice

1.0mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

obj. číslo Popis Průměr elektrody

T2cB10 domeček kleštiny

T2cB16 domeček kleštiny

T2cB20 domeček kleštiny

T2cB24 domeček kleštiny

T2cB32 domeček kleštiny

T2cB40 domeček kleštiny

B  domeček kleštiny

c  domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl10 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou

spotřební díly

Poznámka: Připojovací kabel s rychloupínacím konektorem k hořáku je 
potřeba správně zvolit tak, aby umožňoval připojení k vašemu invertoru 
(viz strana 17).  

23
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alFa in a.s., technická podpora  
a centrální sklad pro Českou republiku a slovensko

T4W

T4W-n-4M-sl-WF1-Wr1-gs0 T4W-n-8M-sl-WF1-Wr1-gs0
4m 8m 

vyBaveno novýMi TechnologieMi

náhradní díly
obj. číslo Popis

T2gs Těsnění hlavy arc   

T2sn izolátor žhavé zóny arc                            
aT4501 Tělo hořáku papalinou chlazené T3W/T4W

T2lBc kryt elektrody dlouhý

T2sBc kryt elektrody krátký

aTB5025s svorka hadicová 8,0 mm

aTerh200 sada rukojeti arc

aTer1Ms  Tlačítko 1 arc

ATersP1 sada šroubů arc

AThs22MM-130 Bužírka smršťovací

aTersWl4 vedení tlačítka 4m

aTersWl8 vedení tlačítka 8m

aTerkJ200 kloub arc

ATerlc200-08  Plášť kůže 0.8m arc

ATerJk200  kroužek přechodový

ATerncl-32  Plášť neopren 3,2m

ATerncl-72  Plášť neopren 7,2m

ATerco200-40  Plášť kůže 4m

ATerco200-80  Plášť kůže 8m

ATslh26-s chránič kabelu velký

ATnslh26-h Pouzdro velké

ATslh1820-s Průchodka pro hadičky

AT45v07oB-WF# hadice vodní 4m

AT45v08oB-WF# hadice vodní 8m

aTn45v09oB-gs# hadice plyn. 4m

aTn45v10oB-gs# hadice plyn. 8m

aT4520-4m-oB kabel proudový 4m

aT4520-8m-oB kabel proudový 8m

aT-sP klíč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20

21

22

23

kapalinou chlazený hořák Tig
rozsah:  4m: 450a dc, 315a ac, @ dZ = 100%, průměr elektrody 1.6 až 4.8mm 
             8m: 450a dc, 315a ac @ dZ = 60%, průměr elektrody 1.6 až 4.8mm

*

*Poznámka: 8 – Přehled tlačítek (modulů) naleznete na straně 16

arc Tig hořáky jsou standardně dodávány s ukončením hořáku  
rychlospojkou sl (tzn.35-50). Mohou být vybaveny tlačítkem  
dle přání (viz strana 16). 

co činí hořáky arc 
unikátní?
arc Torchology Tig hořáky přinášejí pokrok ve výkonnosti  

a usnadňění práce.  

arc T Tig řada využívá řadu nových a patentovaných tech-

nologií. díky inovativnímu designu a intuitivní ergonomii, 

společně s vyspělými vlastnostmi materiálu  je řada arc 

hořáků velkým pokrokem umožňujícím snižení hmotnosti  

a velikosti hořáků.

do krabice k hořáku
Prosím, vyberte si ke zvolenému hořáku příslušnou sadu 

vybavení. dále je potřeba zvolit připojovací kabel se 

správným konektorem k vašemu invertoru (viz strana 17).

startovací sady  
s domečkem kleštin

kabel s rychloupínacím konektrem  
k hořáku a konektorem k vašemu stroji

startovací sady s domečkem 
kleštin s plynovou čočkou
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standardní dom
eček kleštiny

dom
eček kleštiny s plyn. čočkou

A

A

B

C

T2cc04 hubice keramická  #4

T2cc05 hubice keramická  #5

T2cc06 hubice keramická  #6

T2cc07 hubice keramická  #7

T2cc08 hubice keramická  #8

T2cc10 hubice keramická  #10

6mm

8mm

10mm

11mm

12.5mm

16mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

obj. číslo obj. čísloPopis Popisvel. Průměr elektrody

a  standardní keramické hubice

obj. číslo Popis Průměr elektrody

T2cB16 domeček kleštiny

T2cB20 domeček kleštiny

T2cB24 domeček kleštiny

T2cB32 domeček kleštiny

T2cB40 domeček kleštiny

T2cB48 domeček kleštiny

B  domeček kleštiny

c  domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T2gl48 domeček kleštiny s plyn. čočkou

spotřební díly

Poznámka: Připojovací kabel s rychloupínacím konektorem k hořáku je 
potřeba správně zvolit tak, aby umožňoval připojení k vašemu invertoru 
(viz strana 17). 

23
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T5W-n-4M-sl-WF1-Wr1-gs0 T5W-n-8M-sl-WF1-Wr1-gs0
4m 8m 

T5W kapalinou chlazený hořák Tig
rozsah:  4m: 550a dc, 385a ac, @ dZ = 100%, průměr elektrody 1.6 až 6.4mm
             8m: 550a dc, 385a ac @ dZ = 60%, průměr elektrody 1.6 až 6.4mm 

náhradní díly
obj. číslo Popis

T3lgs Těsnění hlavy velké arc
T3lsn izolátor žhavé zóny velký arc
T3gs Těsnění hlavy arc
T3sn izolátor žhavé zóny arc 
aT5501 Tělo hořáku kapalinou chlazené T5W
T3lBc kryt elektrody dlouhý
T3sBc kryt elektrody krátký
aTB5025s svorka hadicová 8,0 mm
aTerh200 sada rukojeti arc
aTer1Ms  Tlačítko 1 arc
ATersP1 sada šroubů arc

AThs22MM-130 Bužírka smršťovací
ATersWl4 vedení tlačítka 4m
ATersWl8 vedení tlačítka 8m
aTerkJ200 kloub arc
ATerlc200-08  Plášť kůže 0.8m arc
ATerJk200  kroužek přechodový
ATerncl-32  Plášť neopren 3,2m
ATerncl-72  Plášť neopren 7,2m
ATerco200-40  Plášť kůže 4m
ATerco200-80  Plášť kůže 8m
ATslh26-s chránič kabelu velký
ATnslh26-h Pouzdro velké
ATslh1820-s Průchodka na hadičky
AT45v07oB-WF# hadice vodní 4m
AT45v08oB-WF# hadice vodní 8m
aTn45v09oB-gs# hadice plyn. 4m
aTn45v10oB-gs# hadice plyn. 8m
aT5520-4m-oB kabel proudový 4m
aT5520-4m-oB kabel proudový 8m
aT-sP klíč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18

19
20
21
22

23

24

25

vyBaveno novýMi TechnologieMi

*

*Poznámka: 10 – Přehled tlačítek (modulů) naleznete na straně 16

arc Tig hořáky jsou standardně dodávány s ukončením hořáku  
rychlospojkou sl (tzn.35-50). Mohou být vybaveny tlačítkem  
dle přání (viz strana 16). 

startovací sady  
s domečkem kleštin

kabel s rychloupínacím konektrem  
k hořáku a konektorem k vašemu stroji

startovací sady s domečkem 
kleštin s plynovou čočkou

co činí hořáky arc 
unikátní?
arc Torchology Tig hořáky přinášejí pokrok ve výkonnosti  

a usnadňění práce.  

arc T Tig řada využívá řadu nových a patentovaných tech-

nologií. díky inovativnímu designu a intuitivní ergonomii, 

společně s vyspělými vlastnostmi materiálu  je řada arc 

hořáků velkým pokrokem umožňujícím snižení hmotnosti  

a velikosti hořáků.

do krabice k hořáku
Prosím, vyberte si ke zvolenému hořáku příslušnou sadu 

vybavení. dále je potřeba zvolit připojovací kabel se 

správným konektorem k vašemu invertoru (viz strana 17).
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A

B
C

d

e

dom
eček kleštiny

dom
eček kleštiny s čočkou

dom
eček kleštiny s plyn.čočkou dlouhý

T3cc04 hubice keramická  #4

T3cc05 hubice keramická  #5

T3cc06 hubice keramická  #6

T3cc07 hubice keramická  #7

T3cc08 hubice keramická  #8

T3cc10 hubice keramická #10

T3cc12 hubice keramická #12

T5lglcc08 hubice keramická velká   #8

T5lglcc10 hubice keramická velká  #10

T5lglcc12 hubice keramická velká  #12

T5lglcc14 hubice keramická velká  #14

B  hubice keramická velká pro plyn. čočku

6mm

8mm

10mm

11mm

12.5mm

16mm

19mm

12.5mm

16mm

19mm

24mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

6.4mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

6.4mm

1.6mm 

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

6.4mm

obj. číslo

obj. číslo

obj. čísloPopis

Popis

Popisvel. 

vel. 

Průměr elektrody

obj. číslo Popis Průměr elektrody

a  standardní keramické hubice

obj. číslo Popis Průměr elektrody

T3cB16 domeček kleštiny

T3cB20 domeček kleštiny

T3cB24 domeček kleštiny

T3cB32 domeček kleštiny

T3cB40 domeček kleštiny

T3cB48 domeček kleštiny

T3cB64 domeček kleštiny

c  domeček kleštiny

d  domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl48 domeček kleštiny s plyn. čočkou

T3gl64 domeček kleštiny s plyn. čočkou

e  domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl16 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl20 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl24 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý 

T5lgl32 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl40 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl48 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

T5lgl64 domeček kleštiny s plyn. čočkou dlouhý

spotřební díly

Poznámka: Připojovací kabel s rychloupínacím konektorem k hořáku je 
potřeba správně zvolit tak, aby umožňoval připojení k vašemu invertoru 
(viz strana 17).  

25
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Tlačítka (moduly)

rychloupínací připojovací kabely k hořákům s konektory 
k invertorům alFa in a připojením plynu

Uvedené sady tlačítek jsou použitelné a zaměnitelné ve všech typech hořáků arc T. Zvolte si tlačítko 
podle svého přání a možností ovládání vašeho invertoru. Tabulka s přehledem invertorů alFa in a 
možností vybavení moduly je uvedena na straně 17. 

• Tlačítka ,,plug and play” vyměníte během několika sekund 
• sady tlačítek jsou včetně modulu a krytu

obj. číslo
označení

PopisaTer1Mss1 Tlačítko 1 arc 

obj. číslo Popis
aTer3Mss3 Tlačítko 3 Ud arc

obj. číslo Popis

aTdM3 Tlačítko 3 Ud arc s displejem

*  vyžaduje integraci digitálního sofware

obj. číslo Popis

aTer1Ms-10h3kh Tlačítko Poti 10k arc

*dM3

Popis

Popis

Popis

Popis

Popis

kabel k hořáku arc,  
s konektorem c-1, připojení plynu g1/4

kabel k hořáku arc,  
s konektorem aero, připojení plynu aero

kabel k hořáku arc,  
s konektorem sT, připojení plynu g1/4

kabel k hořáku arc, s konektorem cc, připojení plynu 
M10x1

obj. číslo

obj. číslo

obj. číslo

obj. číslo

aTercPn bez konektoru k invertoruaTP0

označení

označení

označení

označení

Připojení plynu

Připojení plynu

Připojení plynu

Připojení plynu

arcc-1                                         

ARCA                          

arcsT

ARCCC                          

obj. číslo
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Typ hořáku Typ oVLáDACÍho kABELu A přIpoJENÍ pLyNu k hořáku ARC 
objednávací čísla

 
pLyNEM ChLAZENÉ hořáky 

T2-s1-4M-sl hořák T2 4m 35-50 arc 
ARCA arcsT arcsT ARCCC ARCCC arcsT x

T2-s1-8M-sl hořák T2 8m 35-50 arc

T2-s1-4M-sl1625 hořák T2 4m 10-25 arc
x x x x x x ARCCC

T2-s1-8M-sl1625 hořák T2 8m 10-25 arc

VoDou ChLAZENÉ hořáky

T3W-s1-4M-sl hořák T3W 4m 35-50 arc 

ARCA x x x ARCCC

x

x
T3W-s1-8M-sl hořák T3W 8m 35-50 arc

T4W-s1-4M-sl hořák T4W 4m 35-50 arc 
arcsT

T4W-s1-8M-sl hořák T4W 8m 35-50 arc

uD pLyNEM ChLAZENÉ 

T2-s3-4M-sl hořák T2 4m 35-50 arc 
ARCA arcsT

x

ARCCC ARCCC arcsT
T2-s3-8M-sl hořák T2 8m 35-50 arc

T2-s3-4M-sl1625 hořák T2 4m 10-25 arc
x x x x x ARCCC

T2-s3-8M-sl1625 hořák T2 8m 10-25 arc

 

uD VoDou ChLAZENÉ 

T3W-s3-4M-sl hořák T3W 4m 35-50 arc 

ARCA x x x ARCCC

x

x
T3W-s3-8M-sl hořák T3W 8m 35-50 arc

T4W-s3-4M-sl hořák T4W 4m 35-50 arc 
arcsT

T4W-s3-8M-sl hořák T4W 8m 35-50 arc

S poTENCIoMETREM pLyNEM ChLAZENÉ 

T2-3kh-4M-sl hořák T2 4m 35-50 arc
x x x ARCCC ARCCC x x

T2-3kh-8M-sl hořák T2 8m 35-50 arc

S poTENCIoMETREM VoDou ChLAZENÉ 

T3W-3kh-4M-sl hořák T3W 4m 35-50 arc 

x x x x ARCCC x x
T3W-3kh-8M-sl hořák T3W 8m 35-50 arc

T4W-3kh-4M-sl hořák T4W 4m 35-50 arc 

T4W-3kh-8M-sl hořák T4W 8m 35-50 arc

Tabulka s doporučenými hořáky
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konfigurace hořáků arc T

Postupujte podle jednoduchých kroků uvedených níže:

1.   vyberte si typ hořáku 
2.   vyberte si tlačítko podle přání a podle možností vašeho invertoru  
      (např. Ud podporují jen některé invertory - viz tab. na straně 17)
3.   Zvolte si délku kabelu (4 nebo 8m)
4.   vyberte velikost rychlospojky (standardně dodáváme sl (35-50).  
      na přání lze objednat 10-25)
5.-6.   Připojení plynu a hořáku vyberte podle tabulky uvedené na straně 16 
7.  vyberte si startovací sadu a sadu vybavení, viz strana 21-26

Jak objednávat:

Plynem chlazené hořáky

 gs0 hadice bez připojky plynu

 arcsT hadice plyn. g1/4"

 arcc-1 hadice plyn. g1/4"

 ARCA hadice plyn. aero

 ARCCC   hadice plyn.M10x1

ozn. Popis
Připojení plynu

ozn. Popis
aTP0 Blank  

arcsT            s konektorem sT

arcc-1           s konektorem c-1

ARCA              s konektorem aero

ARCCC            s konektorem cc

Plynem chlazené 
ozn. Popis

T2 190a dc
T3 240a dc

ozn. Popis
4m  4m kabel

8m  8m kabel

ozn. Popis

rychlospojka

ozn. Popis
rychlospojka

 sl1625 Malá rychlospojka 10-25
 sl standardní rychlospojka 35-50

krok 1

Typ hořáku

krok 3

délka kabelu (4m nebo 8m)

krok 4

rychlospojka

krok 5

Připojení plynuvýběr tlačítka

krok 2

konektor hořáku

krok 6

sada startovací

krok 7

krok 1

Typ hořáku

krok 3

délka kabelu (4m nebo 8m)

krok 4

rychlospojka

krok 5

Připojení plynuvýběr tlačítka

krok 2

konektor hořáku

krok 6

sada startovací

krok 7

ozn. Popis  

s1  Tlačítko 1 arc

s3  Tlačítko 3 Ud arc 

3kh  Tlačítko Poti 10k arc

dM3 * Tlačítko 3 Ud arc s displejem

                *  vyžaduje integraci digitálního sofware        

sada startovací

viz strana 24-26

sady pro připojení plynu a hořáku  
viz strana 15-16



 www.alfain.eu                                                                               obchod@alfain.eu                                                              tel. 568 840 009       19

Postupujte podle jednoduchých kroků uvedených níže:

1.   vyberte si typ hořáku 
2.   vyberte si tlačítko podle přání a podle možností vašeho invertoru  
      (např. Ud podporují jen některé invertory - viz tab. na straně 17)
3.   Zvolte si délku kabelu (4 nebo 8m)
4.   vyberte velikost rychlospojky (standardně dodáváme sl (35-50).  
      na přání lze objednat 10-25)
5.-6.   hadice pro přívod a odvod chlad. kapaliny standardně dodáváme s rychlospojkou c/W 8.9mm
7.-8.  Připojení plynu a hořáku vyberte podle tabulky uvedené na straně 16 
9.  vyberte si startovací sadu a sadu vybavení, viz strana 21-26

Jak objednávat:

krok 6

hadice vodní 

krok 1

Typ hořáku

krok 3

délka kabelu

krok 4

rychlospojkavýběr tlačítka

krok 2

hadice vodní

krok 5

konektor hořáku

krok 8

sada startovací

krok 9

Připojení plynu

krok 7

krok 6

hadice vodní

krok 1

Typ hořáku

krok 3

délka kabelu

krok 4

rychlospojkavýběr tlačítka

krok 2

hadice vodní

krok 5

konektor hořáku

krok 8

sada startovací

krok 9

Připojka plynu

krok 7

kapalinou chlazené hořáky

 Wr0   open    

 Wr1   hadice vodní s rychlospojkou c/W 8.9mm

ozn. Popis

hadice vodní odvod

Kapalinou chlazené

ozn. Popis

T3W 400a dc
T4W 450a dc
T5W   550a dc

ozn. Popis
4m  4m kabel

8m  8m kabel

ozn. Popis

rychlospojka

ozn. Popis
hadice vodní přivod

 WF0   open    

 WF1   hadice vodní s rychlospojkou c/W 8.9mm 

ozn. Popis

rychlospojka

ozn. Popis
rychlospojka

 sl1625 Malá rychlospojka 10-25
 sl standardní rychlospojka 35-50

konfigurace hořáků arc T

ozn. Popis  

s1  Tlačítko 1 arc

s3  Tlačítko 3 Ud arc 

3kh  Tlačítko Poti 10k arc

dM3 * Tlačítko 3 Ud arc s displejem

                *  vyžaduje integraci digitálního sofware        

 gs0 hadice bez připojky plynu

 arcsT hadice plyn. g1/4"

 arcc-1 hadice plyn. g1/4"

 ARCA hadice plyn. aero

 ARCCC   hadice plyn.M10x1

ozn.
Připojení plynu

Popis

ozn. Popis
aTP0 Blank  

arcsT            s konektorem sT

arcc-1           s konektorem c-1

ARCA              s konektorem aero

ARCCC            s konektorem cc

sady pro připojení plynu a hořáku  
viz strana 15-16

sada startovací

viz strana 24-26
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proč jsou hořáky                 lepší?

intenzivní teplo často způ-
sobuje přehřátí Tig spo-
třebních dílů.
Materiál kleštiny měkne a 
schopnost přenosu proudu 
se zmenšuje. v horším pří-
padě se zkroutí a propojí s 
elektrodou
 
nUcenÉ chlaZenÍ 
vysoce účinná soustava 
průchodů a komor nuceně 
ochlazuje kleštinu.
Výsledek: kleština fungu-
jící v chladnějším prostře-
dí je vodivější, perfektně 
vede hF a prodlužuje ži-
votnost spotřebních dílů.

Čím větší svařovací proud, tím věší  
energie a tím těžší hořák. Čím vět-
ší proud, tím větší žár vyproduko-
vaný obloukem.
 
dvoJiTý PrůTok 
vysokokapacitní chladicí komory 
odstraňují nadměrné teplo z jeho 
zdroje.
Výsledek: mnohem vyšší výkon 
při menší velikosti hořáku

iZolace TePelnÉ Zony 
Teplo přenesené z keramické hubi-
ce je izolováno unikátní vnější bari-
érou. Přenesené teplo je izolováno 
pomocí velkých vzduchových kapes 
ve struktuře těla hořáku.
Výsledek: hořáky jsou chladněj-
ší a jejich výkon v poměru k jejich 
hmotnosti je větší.

UvolnĚnÍ WolFraMU  
elektrody vyžadují pravidelnou 
a opakující se pozornost.
nastavování délky elektrody nebo její 
broušení mohou stát hodně času. 
UvolnĚnÍ WolFraMU
ÚchoPový sysTÉM WolFraMovÉ 
elekTrody
Bezproblémové nastavení délky elek-
trody otočením krytu o 180o .
Výsledek: rychlé a snadné prodlou-
žení délky elektrody bez nutnosti sun-
dávání jakéhokoli dalšího dílce.
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spotřební díly

ozn. Popis vel. Průměr a

hubice keramická

T2

T2cc04

T2cc05

T2cc06

T2cc07

T2cc08

T2cc10

T3cc04

T3cc05

T3cc06

T3cc07

T3cc08

T3cc10

T3cc12

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

hubice keramická

4

5

6

7

8

10

4

5

6

7

8

10

12

6MM

8mM

10MM

11MM

12.5MM

16MM

6MM

8mM

10MM

11MM

12.5MM

16MM

19MM

1/4"

5/16"

3/8"

7/16"

1/2"

5/8"

1/4"

5/16"

3/8"

7/16"

1/2"

5/8"

3/4"

50.0mm

51.5mm

A
A

ozn. Popis vel. Průměr a

hubice keramická s plyn. čočkou

T5lglcc08

T5lglcc10

T5lglcc12

T5lglcc14

hubice keramická s plyn. čočkou

hubice keramická s plyn. čočkou 

hubice keramická s plyn. čočkou

hubice keramická s plyn. čočkou

8

10

12

14

12.5mm

16mm

19mm

24mm

1/2"

5/8"

3/4"

15/16"

51.5 mm

A

T2cB10

T2cB16

T2cB20

T2cB24

T2cB32

T2cB40

T2cB48

T3cB10

T3cB16

T3cB20

T3cB24

T3cB32

T3cB40

T3cB48

T3cB64

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

domeček kleštiny

1.0mm

1.6mm

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

1.0mm

1.6mm

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

6.4mm

0.04"

1/16"

5/64"

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

0.04"

1/16"

5/64"

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

1/4"

ozn. Popis Průměr

domeček kleštiny

61.5mm

65.0mm

5/
16

-3
2 

U
n

eF
3/

8-
32

 U
n

eF

standardní spotřební díly

18
.0

m
m

o

21
.0

m
m

o

25
.6

m
m

o

T3 T3
W

T4
W

T5
W

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

proč jsou hořáky                 lepší?
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ozn. Popis Průměr

domeček kleštiny s plyn.čočkou

ozn. Popis Průměr

sady náhradních sítek 

T2gl10

T2gl16

T2gl20

T2gl24

T2gl32

T2gl40

T2gl48

T3gl10

T3gl16

T3gl20

T3gl24

T3gl32

T3gl40

T3gl48

T3gl64

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

1.0mm

1.6mm

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

1.0mm

1.6mm

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

6.4mm

0.04"

1/16"

5/64"

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

0.04"

1/16"

5/64"

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

1/4"

61.5mm

5/
16

-3
2 

U
n

eF

66.5mm

3/
8-

32
 U

n
eF

ozn. Popis Průměr

domeček klešt.s plyn.čočkou dlouhý

T5lgl10

T5lgl16

T5lgl20

T5lgl24

T5lgl32

T5lgl40

T5lgl48

T5lgl64

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou 

dom.kleštiny s plyn.čočkou

1.0mm

1.6mm

2.0mm

2.4mm

3.2mm

4.0mm

4.8mm

6.4mm

0.04"

1/16"

5/64"

3/32"

1/8"

5/32"

3/16"

1/4"

66.5mm

3/
8-

32
 U

n
eF

spotřební díly

sgl10Fs-3kiT sítko malé 1.0mm 0.04"

sgl16Fs-3kiT sítko malé 1.6mm 1/16"

sgl20Fs-3kiT sítko malé 2.0mm 5/64"

Poznámka: vyměnitelné sítka plynových čoček jsou k dispozici pro malý a střední domeček kleštiny, viz 
následující strana

Poznámka: large gas lens collet bodies have fixed filters

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

standardní spotřební díly

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W
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spotřební díly

ozn. Popis Průměr

sgl24Fs-3kiT sítko malé 2.4mm 3/32"

Mgl20Fs-3kiT sítko střední 2.0mm 5/64"

sgl48Fl-3kiT sítko malé 4.8mm 3/16"

Mgl40Fl-3kiT sítko střední 4.0mm 5/32"

sgl32Fl-3kiT sítko malé 3.2mm 1/8"

Mgl24Fs-3kiT sítko střední 2.4mm 3/32"

Mgl10Fs-3kiT sítko střední 1.0mm 0.04"

Mgl48Fl-3kiT sítko střední 4.8mm 3/16"

sgl40Fl-3kiT sítko malé 4.0mm 5/32"

Mgl32Fs-3kiT sítko střední 3.2mm 1/8"

Mgl16Fs-3kiT sítko střední 1.6mm 1/16"

Mgl64Fl-3kiT sítko střední 6.4mm 1/4"

standardní spotřební díly

sady náhradních sítek 

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W
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startovací sady vybavení

standardní spotřební díly

ozn. Popis

sada startovací s plyn.čočkou

sgl1

sgl2

sgl3

sgl4

sgl5

sgl6

sgl7

Mgl1

Mgl2

Mgl3

Mgl4

Mgl5

Mgl6

Mgl7

Mgl8

lgl1

lgl2

lgl3

lgl4

lgl5

lgl6

lgl7

lgl8

sada startovací s plyn.čočkou 1.0mm-0.04”

sada startovací s plyn.čočkou 1.6mm-1/16”

sada startovací s plyn.čočkou 2.0mm-5/64”

sada startovací s plyn.čočkou 2.4mm-3/32”

sada startovací s plyn.čočkou 3.2mm-1/8”

sada startovací s plyn.čočkou 4.0mm-5/32”

sada startovací s plyn.čočkou 4.8mm-3/16”

sada startovací střední s plyn.čoč. 1.0mm-0.04”

sada startovací střední s plyn.čoč. 1.6mm-1/16”

sada startovací střední s plyn.čoč. 2.0mm-5/64”

sada startovací střední s plyn.čoč.  2.4mm-3/32”

sada startovací střední s plyn.čoč. 3.2mm-1/8”

sada startovací střední s plyn.čoč. 4.0mm-5/32”

sada startovací střední s plyn.čoč. 4.8mm-3/16”

sada startovací střední s plyn.čoč. 6.4mm-1/4”

sada startovací velká s plyn.čoč. 1.0mm-0.04”

sada startovací velká s plyn.čoč. 1.6mm-1/16”

sada startovací velká s plyn.čoč. 2.0mm-5/64”

sada startovací velká s plyn.čoč.  2.4mm-3/32”

sada startovací velká s plyn.čoč. 3.2mm-1/8”

sada startovací velká s plyn.čoč. 4.0mm-5/32”

sada startovací velká s plyn.čoč. 4.8mm-3/16”

sada startovací velká s plyn.čoč. 6.4mm-1/4”

startovací sady obsahují vše, co 
potřebujete, abyste mohli začít...

ozn. Popis

sady startovací standard

scB1

scB2

scB3

scB4

scB5

scB6

scB7

McB1

McB2

McB3

McB4

McB5

McB6

McB7

McB8

sada startovací 1.0mm-0.04”

sada startovací 1.6mm-1/16”

sada startovací 2.0mm-5/64”

sada startovací 2.4mm-3/32”

sada startovací 3.2mm-1/8”

sada startovací 4.0mm-5/32”

sada startovací 4.8mm-3/16”

sada startovací střední 1.0mm-0.04”

sada startovací střední 1.6mm-1/16”

sada startovací střední 2.0mm-5/64”

sada startovací střední 2.4mm-3/32”

sada startovací střední 3.2mm-1/8”

sada startovací střední 4.0mm-5/32”

sada startovací střední 4.8mm-3/16”

sada startovací střední 6.4mm-1/4”

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

startovací sady obsahují vše, co 
potřebujete, abyste mohli začít...



 www.alfain.eu                                                                               obchod@alfain.eu                                                              tel. 568 840 009       25

sady vybavení

ozn. Popis

sady vybavení

ak2 sada vybavení 3.2-4.0mm 

domeček kleštiny 2.4mm - 3/32"", 3.2mm -1/8"", 4.0mm - 5/32""

hubice keramická 11mm - 7/16"", 12.5mm - 1/2"", 16mm - 5/8""

Těsnění hlavy arc 

izolátor žhavé zóny arc

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak3 sada vybavení s plyn. čoč. 1.6-2.4mm

domeček kleštiny s plyn. čočkou 1.6mm - 1/16”, 2.0mm - 5/64”, 2.4mm - 3/32”

hubice keramická 10mm - 3/8”, 11mm - 7/16”, 12.5mm - 1/2”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak4 sada vybavení pl. čoč. 3.2-4.0mm

domeček kleštiny s plyn. čočkou 2.4mm - 3/32”, 3.2mm -1/8”, 4.0mm - 5/32”

hubice keramická 11mm - 7/16”, 12.5mm - 1/2”, 16mm - 5/8”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc 

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak5 sada vybavení 2.4-4.0mm

 

domeček kleštiny 2.4mm - 3/32”, 3.2mm -1/8”, 4.0mm - 5/32”

hubice keramická 11mm - 7/16”, 12.5mm - 1/2”, 16mm - 5/8”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak1 sada vybavení 1.6-2.4mm

domeček kleštiny 1.6mm - 1/16", 2.0mm - 5/64", 2.4mm - 3/32"

hubice keramická 8mm - 5/16", 10mm - 3/8", 11mm - 7/16"

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

standardní spotřební díly
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sady vybavení

ozn. Popis

sady vybavení 

ak6 sada vybavení střední 4.0 - 6.4mm

domeček kleštiny 4.0mm - 5/32”, 4.8mm -3/16”, 6.4mm - 1/4”

hubice keramická 12.5mm - 1/2”, 16mm - 5/8”, 19mm - 3/4”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc 

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak7 sada vybavení střední s plyn.čočkou 2.4 - 4.0mm

 

domeček kleštiny s plyn. čočkou 2.4mm - 3/32”, 3.2mm -1/8”, 4.0mm - 5/32”

hubice keramická 11mm - 7/16”, 12.5mm - 1/2”, 16mm - 5/8”

Těsnění hlavy arc 

izolátor žhavé zóny arc 

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký, 

klíč

ak8 sada vybavení střední s plyn.čočkou 4.0 - 6.4mm

domeček kleštiny s plyn. čočkou 4.0mm - 5/32”, 4.8mm -3/16”, 6.4mm - 1/4”

hubice keramická 12.5mm - 1/2”, 16mm - 5/8”, 19mm - 3/4”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak9 sada vybavení velký s plyn.čočkou 2.4 - 4.0mm

domeček kleštiny s plyn. čočkou velký 2.4mm - 3/32”, 3.2mm -1/8”, 4.0mm - 5/32”

hubice keramická 12.5mm - 1/2”, 16mm - 5/8”, 19mm - 3/4”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc 

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

ak10 sada vybavení velký s plyn.čočkou 4.0 - 6.4mm

domeček kleštiny s plyn. čočkou velký 4.0mm - 5/32”, 4.8mm -3/16”, 6.4mm - 1/4”

hubice keramická 16mm - 5/8”, 19mm - 3/4”, 24mm  15/16”

Těsnění hlavy arc

izolátor žhavé zóny arc

kryt elektrody dlouhý, kryt elektrody krátký

klíč

T2 T3 T3
W

T4
W

T5
W

standardní spotřební díly
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Ulehčeme pracovní život

ALFA IN a.s.
č.p. 74, 675 21 Nová Ves u Třebíče 
Czech Republic
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966 
 
GPS:    49°15‘10.305“N, 15°47‘20.698“E


