
Zgrzewarki elektrooporowe 

Kupując zgrzewarkę elektrooporową 
objętą promocją otrzymujesz GRATIS: 

Czas trwania promocji: 15 kwietnia - 24 maja 2019 
Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia okresu promocji ze względu na ograniczone zasoby magazynowe. 
Podane ceny nie zawierają podatku VAT. 
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przegląd1 + czytnik kodów 
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Oszczędzasz

980 zł netto
(licząc wg cen katalogowych)



cena katalogowa 
netto

grupa 
rabatowa

C
C
C
C

Nazwa ZK 90 ECO ZK 160 ECO ZK 250 PRO ZK 400 PRO

przybliżona maksymalna średnica zgrzewania* 90 160 250 400

maksymalna moc zgrzewania [W] ~1200 ~1800 ~2200 ~3000

napięcie zasilania 230V (200V ÷ 250V) AC – 50 Hz

napięcie zgrzewania 8 ÷ 42V (nastawa co 0,1V)

czas zgrzewania 1 ÷ 5000 sek. (nastawa co 1 sek.)

czas studzenia 1 ÷ 90 min. (nastawa co 1 min.)

ekran podświetlany LCD 2 wiersze po 16 znaków LCD 4 wiersze po 20 znaków

klawiatura numeryczna alfanumeryczna

rejestracja zgrzewów tak

liczba rejestrowanych cykli 500

protokół wykonanych zgrzewów tak

ręczne wpisywanie kodu kreskowego tak

nastawa manualna tak

powtórzenie ostatniej nastawy tak

szybki start zgrzewania bez użycia klawiatury tak

informacja o przeglądzie tak

automatyczna kompensacja czasu zgrzewania względem temperatury otoczenia tak

kontrola procesu zgrzewania tak

podgląd napięcia prądu oraz czasu do końca zgrzewania tak

wpisywanie lokalizacji zgrzewu, nazwisko operatora oraz numeru budowy nie tak

szybki podgląd zapamiętanych zgrzewów nie tak tak

wydruk raportu w terenie na przenośnej drukarce termicznej nie tak tak

wymienny kabel grzewczy nie

automatyczne rozpoznawanie kształtek z wbudowanym rezystorem nie

oprogramowanie na PC opcja opcja tak

czytnik kodów kreskowych opcja opcja opcja opcja

obsługa pamięci przenośnych na USB [pendrive] opcja opcja opcja opcja

długość przewodów 3 m

zakres temperatur pracy    0 ÷ +40oC

zakres temperatur przechowywania -20 ÷ +50oC

końcówki grzewcze 4.0 / 4.7 (na wyposażeniu)

wymiary 430 x 280 x 200 mm

waga [kg] 19 22 22 27

stopień ochrony IP 55

gwarancja [miesiące] 24

3 490 zł
4 690 zł
5 290 zł
5 990 zł

indeks produktu     opis

09-10-0000-53
09-10-0000-54
09-10-0000-55
09-10-0000-56

Grupa Weba sp. z o. o.
61-037 Poznań
ul. Krańcowa 24
NIP 777-26-19-447


