
Typ
Parametry ARC 160E

Napięcie zasilania Jednofazowe 230  ± 15%  V  (50/60 Hz)

Napiecie pracy  [V] 20,8 - 26,4

Zakres regulacji prądu  [A] 20 – 160

Napięcie biegu jałowego  [V] 69

Moc źródkła zasilania  [kW] 4,7

Waga [kg] 4,1

Wymiary [mm] 292 x 127 x 196

Cykl pracy [%] 60

ARC 160E  to mała spawarka inwertorowa przystosowana do niewielkich prac remontowych. Dzięki 
niewielkim  wymiarom oraz poręcznej walizce jest bardzo wygodna w transporcie. Przeznaczona do  
spawania  metodą  MMA  elektrodami  otulonymi w  zakresie 10 - 160A. Przy prądzie 160A praca w 
cyklu P60. Wyposażona w funkcje ARC FORCE.
Małe i poręczne urządzenie  zasilane z sieci jednofazowej. Posiada wygodny pasek, umożliwiający 
noszenie ARC 160E na ramieniu. Pozwala to na przeniesienie urządzenia nawet do trudno dostępnych 
pomieszczeń.

Wyposażenie standardowe:

- Walizka
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką
- Pasek na ramie
- Instrukcja w języku polskim i angielskim

ARC 160E
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Typ
Parametry ARC 160E

Napięcie zasilania Jednofazowe 230  ± 15%  V  (50/60 Hz)

Napiecie pracy  [V] 20,8 - 28

Zakres regulacji prądu  [A] 20 – 200

Napięcie biegu jałowego  [V] 69

Moc źródkła zasilania  [kW] 46,3

Waga [kg] 4,6

Wymiary [mm] 299 x 127 x 196

Cykl pracy [%] 60

ARC 200E  to mała spawarka inwertorowa przystosowana do niewielkich prac remontowych. Dzięki 
niewielkim  wymiarom oraz poręcznej walizce jest bardzo wygodna w transporcie. Przeznaczona do  
spawania  metodą  MMA  elektrodami  otulonymi w  zakresie 10 - 160A. Przy prądzie 160A praca w 
cyklu P60. Wyposażona w funkcje ARC FORCE.
Małe i poręczne urządzenie zasilane z sieci jednofazowej. Posiada wygodny pasek, umożliwiający 
noszenie ARC 200E na ramieniu. Pozwala to na przeniesienie urządzenia nawet do trudno dostępnych 
pomieszczeń.

Wyposażenie standardowe:

- Walizka
- Uchwyt elektrodowy
- Uchwyt masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką
- Pasek na ramie
- Instrukcja w języku polskim i angielskim

ARC 200E
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ARC 250C zasilana z sieci jedofazowej co umożliwia jej eksploatację w każdym miejscu. Przenaczona do 
spawania metodą MMA elektrodami otulonymi w zakresie 20 - 230A. Przy prądzie 230A praca w cyklu P60. 
Polecana do prac remontowych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą. Wyposażona jest w czytelny 
wyświetlacz prądu spawania i precyzyjną płynną regulację prądu. Posiada system ARC FORCE z płynną 
regulacją mocy łuku, funkcją niezbędną między innymi przy spawaniu w pozycji pułapowej.

Wyposażenie standardowe:

- przewód masowy

- przewód elektrodowy

- instrukcja obsługi w języku polskim

ARC 250C
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Typ
Parametry ARC 250C

Napięcie zasilania Jednofazowe 230V (± 15% 50/60 Hz)

Pobór prądu  [A] 36,9

Zakres regulacji prądu  [A] 20 - 230

Napięcie biegu jałowego  [V] 80 ± 5V

Pobór mocy bez obciążenia  [W] 40

Waga [kg] 9,05

Wymiary [mm] 405 x 165 x 310

Cykl pracy [%] 60



ARC 350C zasilana z sieci trójfazowej 3x400V 50Hz, przeznaczona do spawania metodą MMA elektrodami 
otulonymi w zakresie 20 - 350A. Przy prądzie 350 A praca w cyklu P60. Polecana do wszelkiego rodzaju 
prac remontowych. Charakteryzuje się niskim poborem prądu i prostą obsługą. Wyposażona jest w czytelny 
wyświetlacz prądu spawania i precyzyjną płynną regulację prądu. Posiada układ kontroli i stabilizacji prądu 
spawania, zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz system ARC FORCE z płynną regulacją mocy łuku.

Wyposażenie standardowe:

- przewód masowy

- przewód elektrodowy

- instrukcja obsługi w języku polskim

ARC 350C
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Typ
Parametry ARC 350C

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V (± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu  [A] 21,7

Zakres regulacji prądu  [A] 20 - 350

Napięcie biegu jałowego  [V] 80 ± 5V

Pobór mocy bez obciążenia  [W] 40

Waga [kg] 18,75

Wymiary [mm] 545 x 210 x 360

Cykl pracy [%] 60



ARC 160
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Napięcie zasilania Jednofazowe 230  ± 15%V  
(50/60 Hz)

Pobór prądu  [A] 24,3

Zakres regulacji  
prądu  [A] 20 -160

Cykl pracy 60%

Napięcie biegu 
jałowego  [V] 56

Pobór mocy bez 
obciążenia  [W] 40

Sprawność 85%

Współczynnik mocy 0.93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP21

Waga  [kg] 6,15

Wymiary  [mm] 350x145x275

ARC 160  to mała i niezawodna spawarka. Nieoceniona przy pracach remontowych. Dzięki niewielkim  
wymiarom jest bardzo wygodna w transporcie. Przeznaczona do  spawania  metodą  MMA  
elektrodami  otulonymi w  zakresie 20 - 160A. Przy prądzie 160A praca w cyklu P60.
Podstawowe zalety to mała waga, zasilanie jednofazowe, niski pobór prądu, płynna regulacja 
parametrów spawania z czytelnym wyświetlaczem, stabilizacja prądu spawania, układ kontroli 
przeciążenia.  
Małe i poręczne urządzenie linii SPARTUS® dodatkowo wyposażono w wygodny pasek, umożliwiający 
noszenie ARC 160 na ramieniu. Pozwala to na wygodne przeniesienie urządzenia nawet do trudno 
dostępnych pomieszczeń.

Wyposażenie standardowe:

- Przewód masowy 3m
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Instrukcję w języku polskim



ARC 200

Napięcie zasilania Jednofazowe 230  ± 15%V  
(50/60 Hz)

Pobór prądu  [A] 27

Zakres regulacji  
prądu  [A] 20 - 200

Cykl pracy 60% 180A

Napięcie biegu 
jałowego  [V] 59

Pobór mocy bez 
obciążenia  [W] 40

Sprawność 85%

Współczynnik mocy 0.93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP21

Waga  [kg] 6,40

Wymiary  [mm] 350x145x275

Niezawodna spawarka inwertorowa do spawania  metodą  MMA  elektrodami  otulonymi  w  zakresie 
20 - 200A. Przy prądzie 180A praca w cyklu P60. Dzięki zastosowaniu zawansowanych technologii 
możliwe było zmniejszenie wagi oraz wymiarów urządzenia. Dodatkowo zastosowano wygodny pasek na 
ramię. Dzięki temu ARC 200 jest poręczna i łatwa w transporcie.
Zasilanie w sieci jednofazowej 230V 50Hz.  
Niezastąpiona w każdym warsztacie.

Wyposażenie standardowe:

- Przewód masowy 3m
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Instrukcję w języku polskim
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ARC 400S

Niezawodna spawarka inwertorowa do spawania metodą MMA elektrodami otulonymi w zakresie 20 - 400A. 
Przy prądzie 400A praca w cyklu P60. Zasilanie z sieci trójfazowej 3x400V 50Hz. 
ARC 400S to urządzenie dedykowane dla profesjonalistów. Dzięki zaawansowanym funkcją HOT START oraz 
ANTI STICK, wyróżnia się na tle innych urządzeń.
Regulacja HOT START umożliwia chwilowe osiągnięcie znacznie większego prądu spawania niż ustawiony 
docelowy, co znacząco ułatwia zajarzenie łuku.
Natomiast regulacja ANTI STICK daje możliwość ustawienia minimalnej wartości prądu spawalniczego dla 
sytuacji zwarcia elektrody do masy. Zapobiega to przyklejeniu się elektrody oraz jej nadmiernemu rozgrzaniu. 
Pozwala to na swobodne oderwanie elektrody bezrozbłysków łuku spawalniczego.
ARC 400S sprawdza się w między innymi w przemyśle produkcyjnym. Mimo zaawansowanym technologiom 
urządzenie jest proste w obsłudze. Czytelny panel funkcyjny z precyzyjną regulacją prądu, zabezpieczenie 
przed przeciążeniem oraz układ kontroli i stabilizacji prądu, czyni kolejne urządzenie SPARTUS Pro coraz 
chętniej wybieranym przez profesjonalistów.
 
 

Wyposażenie standardowe:

- Przewód masowy 3m
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Instrukcję w języku polskim

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V 
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu  [A] 26,3

Zakres regulacji  
prądu  [A] 20 - 400

Regulacja 
HOT START TAK

Regulacja 
ANTI STICK TAK

Cykl pracy 60%

Napięcie biegu 
jałowego  [V] 80 ±5

Pobór mocy bez 
obciążenia  [W] 150

Sprawność 85%

Współczynnik mocy 0.93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP21

Waga  [kg] 27

Wymiary  [mm] 650x275x470


