
TIG 200P
Napięcie zasilania Jednofazowe  230V 

(± 15%  50/60Hz)

TIG MMA
Pobór prądu [A] 20 27

Pobór mocy [kVA] 4,5 6,2

Zakres prądu  spawania [A] 10 – 200 10-180

Napięcie biegu jałowego [V] 56

Napięcie pracy [V] 18 27,2

Czas opadania [sec] 0 – 10

Przełącznik 2T/4T TAK

Czas wypływu gazu  
Post-gaz [sec] 0 - 10

Zajarzanie łuku HF

Sprawność  [%] 85

Cykl pracy  [%] 60

Współczynnik mocy 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP23

Waga  [Kg] 10,3

Wymiary  [mm] 440x165x310

Profesjonalna spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG elektrodą nietopliwą w osłonie gazu 
obojętnego w zakresie 10 - 200A oraz metodą MMA elektrodami otulonymi w zakresie 10 - 180A. 
Zasilana z sieci jednofazowej. Podczas spawania przy prądzie 200A cykl pracy wynosi 60%.
Zastosowanie tranzystorów MOSFET w TIG 200P pozwaliło uzyskać zaawansowane urządzenie spawal-
nicze o niewielkich gabarytach. Stosunkowo mała waga oraz rodzaj zasilania pozwala na korzystanie 
z TIG 200P w każdym miejscu podczas remontu. 
Inwertor umożliwia  spawanie metodą TIG z pulsem. Praca w tym trybie umożliwia osiągnięcie wysokiej 
jakości spawu bez odprysków. Ponadto dostępna jest funkcja 2T / 4T oraz zapamiętywania ustawień 
wybranego kanału cyfrowego. Panel funkcyjny wyposażono w szczegółowe wskaźniki diodowe wielu 
parametrów, co pozwala na pełną kontrolę pracy podczas spawania.

Wyposażenie standardowe:

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



TIG 200

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

Pobór prądu [A] 20,7

Pobór mocy [kVA] 4,5

Zakres prądu  spawania [A] 10 – 200

Napięcie biegu jałowego [V] 56

Napięcie pracy [V] 18

Czas opadania [sec] 0 – 5

Czas wypływu gazu  
Post-gaz [sec] 0 - 10

Zajarzanie łuku HF

Sprawność  [%] 85

Cykl pracy  [%] 60

Współczynnik mocy 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP23

Waga  [Kg] 9,2

Wymiary  [mm] 410x165x310

Niewielki inwertor spawalniczy TIG 200 umożliwia spawanie metogą TIG elektrodą nietopliwą w osłonie 
gazu obojętnego oraz metodą MMA . Zakres regulacji prądu spawania dla urządzenia to 10 - 200A. 
Przy maksymalnym prądzie pracuje w cyklu P60. Pokrętło regulacji post-gaz w zakresie od 0 do 10s, 
pozwala odpowiednio chronić spoinę przed ultenieniem.
Podstawowe zalety urządzenia to mała waga, zasilanie jednofazowe, prosty panel funkcyjny, bezstykowe 
zajarzanir łuku z dynamicznym systemem HF.
TIG 200 przeznaczony jest do lekkich prac remontowych lub montażowych.

Wyposażenie standardowe:

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



TIG 250P
Napięcie zasilania Trójfazowe  400V 

(± 10%  50/60Hz)

TIG MMA

Pobór prądu [A] 9,1 12,3

Pobór mocy [kVA] 6,3 8,5

Zakres prądu  spawania [A] 10 – 250 10 - 230A

Napięcie biegu jałowego [V] 54

Napięcie pracy [V] 20 29,2

Czas opadania [sec] 0 – 10

Przełącznik 2T/4T TAK

Czas wypływu gazu  
Post-gaz [sec] 0 - 10

Szerokość impulsu [%] 5 – 90

Zakres pulsacji [Hz] 1 – 200

Zajarzanie łuku HF

Sprawność  [%] 85

Cykl pracy  [%] 60

Współczynnik mocy 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP23

Waga  [Kg] 18,9

Wymiary  [mm] 570x225x420

TIG 250P umożliwia spawanie metodą TIG oraz MMA. Dla 
odpowednich metod pozwala na zakres regulacji spawania 
odpowiednio 10 - 250A oraz 10 - 230A. Podczas spawania 
przy prądzie 250A cykl pracy wynosi 60%.
Inwetror jest większym odpowiednikiem TIG 200P 
czerwonej linii SPARTUS®. Podobnie jak poprzednik umożliwia  spawanie metodą TIG z pulsem. Praca 
w tym trybie daje możliwość osiągnięcie wysokiej jakości spawu bez odprysków. Dostępna jest funkcja 
2T / 4T oraz zapamiętywania ustawień wybranego kanału. Panel funkcyjny wyposażono w szczegółowe 
wskaźniki diodowe wielu parametrów, co pozwala na pełną kontrolę pracy podczas spawania. TIG 250P 
zasilany jest z sieci trójfazowej. Charakteryzuje się nikim poborem prądu.

Wyposażenie standardowe:

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



TIG 250

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

Pobór prądu [A] 9,6

Pobór mocy [kVA] 6,3

Zakres prądu  spawania [A] 20 – 250

Napięcie biegu jałowego [V] 54

Napięcie pracy [V] 20

Czas opadania [sec] 0 – 5

Czas wypływu gazu  
Post-gaz [sec] 0 - 15

Zajarzanie łuku HF

Sprawność  [%] 85

Cykl pracy  [%] 60

Współczynnik mocy 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP23

Waga  [Kg] 18,55

Wymiary  [mm] 530x220x390

TIG 250 linii SPARTUS to trójfazowy inwertor spawalniczy. Przystosowany do spawania metodą TIG oraz 
MMA. Zakres prądu spawania dla urządzenia wynosi 20 -250A. Przy maksymalnym prądzie pracuje w cyklu 
P60.
TIG 250 posiada czytelny panel funkcyjny z cyfrowym wyświetlaczem. Pokrętła umożliwiają płynną regulację 
prądu, regulację ARC- FORCE (0 - 60A), czasu opadania prądu oraz post-gaz. 
Dodatkowe zalety urządzenia to układ kontroli przeciążenia, stabilizacja prądu spawania oraz system 
bezstykowego zajarzania łuku HF.
Dedykowana dla wymagających spawaczy do precyzyjnych prac spawalniczych i remontowych. 

Wyposażenie standardowe:

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



Profesjonalna spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG elektrodą nietopliwą w osłonie gazu 
obojętnego w zakresie 10 - 200A oraz metodą MMA elektrodami otulonymi w zakresie 10 - 180A. W trybie 
pracy AC specjalny układ kształtowania prądu inwertora umożliwia precyzyjne spawanie aluminium i jego 
stopu. Przy prądzie 200A praca w cyklu P60.
Zasilania z sieci jednofazowej. Zajarzanie łuku bezstykowe z dynamicznym systemem HF. Dedykowana 
dla wymagających spawaczy do precyzyjnych prac spawalniczych i remontowych. Wyposażona w czytel-
ny panel funkcyjny. Posiada rozbudowaną funkcję spawania metodą TIG Puls z regulacją parametrów 
częstotliwości, amplitudy pulsu, szerokości impulsów i czasu opadania prądu. Odpowiednie ustawienie 
tych parametrów umożliwia wykonywanie spoin wysokiej jakości znacznie obniżając strefę nagrzewania 
materiału oraz zakończenie spawania bez powstawania kraterów. TIG 200 AC/DC daje możliwość płynnej 
regulacji parametrów spawania z dużą stabilizacją prądu spawania i układem kontroli przeciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- przewód elektrodowy

- przewód masowy

- instrukcja obsługi w języku polskim

TIG 200P AC/DC
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Typ
Parametry TIG 200P AC/DC

TIG MMA

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

Pobór prądu [A] 19,8 20,7

Pobór mocy [kVA] 4,5 6,2

Zakres prądu  spawania [A] 10 – 200 10 - 180

Napięcie biegu jałowego [V] 62

Napięcie pracy [V] 18 27,2

Czas opadania [sec] 0 – 10

Przełącznik 2T/4T TAK

Czas wypływu gazu 
Post-gaz [sec] 0 - 10

Zajarzanie łuku HF

Sprawność  [%] 85

Cykl pracy  [%]  60

Współczynnik mocy 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP23

Waga  [Kg] 30

Wymiary  [mm] 620x360x400



Zaawansowany inwertor spawalniczy zasilany z sieci trójfazowej. Umożliwia pracę w trybie TIG oraz 
MMA. Dla odpowiednich metod spawania pozwala na regulację prądu spawania w zakresie 10 - 315A 
oraz 10 - 295A. W trybie pracy AC specjalny układ kształtowania prądu inwertora umożliwia precyzyjne 
spawanie aluminium i jego stopu. Przy prądzie 280A(MMA) oraz 300A (TIG) praca w cyklu P60.
TIG 315 AC/DC pozwala na bezstykowe zajarzanie łuku z dynamicznym systemem HF. Wyposażony 
w czytelny panel funkcyjny. Posiada rozbudowaną funkcję spawania metodą TIG Puls z regulacją             
parametrów częstotliwości, amplitudy pulsu, szerokości impulsów i czasu opadania prądu. Odpowiednie          
ustawienie tych parametrów umożliwia wykonywanie spoin o dużych wymaganiach znacznie obniżając 
strefę nagrzewania materiału oraz zakończenie spawania bez powstawania kraterów. Możliwość płynnej 
regulacji parametrów spawania z dużą stabilizacją prądu spawania i układem kontroli przeciążenia. TIG 
315 AC/DC gwarantuje niskie zużycie prądu. Urządzenie przeznaczone do precyzyjnych prac remontowych 
dla wymagających spawaczy.

Wyposażenie standardowe:

- przewód elektrodowy

- przewód masowy

- instrukcja obsługi w języku polskim

TIG 315P AC/DC
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Typ
Parametry TIG 315P AC/DC

TIG MMA

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

Pobór prądu [A] 12 16

Pobór mocy [kVA] 8,3 11

Zakres prądu  spawania [A] 10 – 315 10 - 295

Napięcie biegu jałowego [V] 45

Napięcie pracy [V] 22 31,2

Czas opadania [sec] 0 – 10

Przełącznik 2T/4T TAK

Czas wypływu gazu Post-gaz [sec] 0 - 10

Zajarzanie łuku HF

Sprawność  [%] 85

Cykl pracy  [%]  60% 300A 60% 280A

Współczynnik mocy 0,93

Klasa izolacji F

Stopień ochrony IP23

Waga  [kg] 36

Wymiary  [mm] 620x360x400


