
IŠBANDYTAS IR PRITAIKYTAS DARBUI

SUNKIOMIS SĄLYGOMIS



DULKĖS. LAŠAI. PURVAS. LIETUS. TAI NE KLIŪTIS.  

JŪS – SUVIRINTOJAS, TAD NEBIJOTE IŠSIPURVINTI RANKŲ. 

DIRBATE SUNKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS, TODĖL JUMS  

REIKIA ĮRANGOS, KURIĄ GALĖTUMĖTE PASIIMTI BET 

KUR. ŠTAI KODĖL SUKŪRĖME „ROBUST FEED“ – MŪSŲ 

PATVARIAUSIĄ, ERGONOMIŠKIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIO 

NAŠUMO VIELOS TIEKTUVĄ.



NEPRILYGSTAMAS PATVARUMAS 
TIEK IŠ VIDAUS, TIEK IŠ IŠORĖS.
IŠORINĖ APSAUGA.

Atsparus smūgiams – „Robust Feed“ konstrukcija su  
dvigubomis sienelėmis ir specialiomis smūgiams atspariomis  
sritimis tobulai pritaikyta kasdieniam naudojimui sudėtingomis  
sąlygomis. Numeskite, vilkite, mėtykite – „Robust Feed“  
gali atlaikyti viską.

Atsparus oro sąlygoms – blogas oras „Robust Feed“  
ne problema. Jis veikia stingdančiame šaltyje ir yra vienintelis  
nešiojamasis vielos tiektuvas su IP44 įverčiu, nurodančiu  
geriausią apsaugą nuo dulkių, purvo, vandens purslų ar net  
stipriausio lietaus.

Atsparus saulei – „Robust Feed“ veikia iki 55 °C temperatūroje,  
o ryškus priekinis ekranas įskaitomas net ir skaisčiausioje  
saulės šviesoje.

VIDINĖ APSAUGA.

Ekranuotos jungtys – geresnė jungiamojo kabelio ir visų 
korpuse esančių jungčių apsauga saugo kabelius nuo lūžių 
judinant įrangą bei užtikrina geriausią rinkoje apsaugą nuo 
įtempimo.

Ekranuotos ritės – „Robust Feed“ saugo viduje esantį pridėtinį 
metalą geriau nei bet koks kitas tiektuvas, o darbui jūroje skirtoje 
versijoje yra šildytuvas, kad ritė visada būtų sausa.

Ekranuota elektronika – dulkėms nepralaidus skyrius saugo 
vidinius komponentus net ir atidarius tiektuvą, o specialios 
kabelių jungtys apsaugo nuo trumpųjų jungimų tiek degiklio, 
tiek jungiamuosiuose kabeliuose.



TVIRTAS IR PARUOŠTAS  
BET KAM.
NEPRILYGSTAMAS MOBILUMAS.

„Robust Feed“ yra trys patogios rankenos (visos trys 
sertifikuotos kelti kranu) ir du papildomi kėlimo taškai, todėl  
jis pasižymi geriausiu klasėje mobilumu ir manevringumu, 
jį lengva kelti ir nešti ankštose erdvėse ir aplink kliūtis. 
Suapvalinti kampai ir specialūs, patvarūs, nuo nusidėvėjimo 
saugantys paviršiai leidžia vilkti jį bet kur, nekliūvant už 
daiktų. Atskirai įsigyjami pervežimo gulsčiai ir stačiai ratukų 
komplektai bei vežimėlio integravimo priemonės suteikia dar 
daugiau mobilumo. Naujoji konstrukcija tinkama naudoti su 
iki 90 metrų ilgio maitinimo kabeliais, todėl visada pasieksite 
reikiamą vietą tiek dirbtuvėse, tiek lauke.

NEPRILYGSTAMAS NAŠUMAS.

Naujas preciziškai pagamintas aliumininis pavaros 
mechanizmas tiekia iki 2,0 mm pilnavidurę vielą ir iki 2,4 mm  
miltelinę vielą 0,8–25,0 m/min greičiu. Keisdami ritę galite 
tiekti naują vielą neatidarydami pavaros mechanizmo. 
Kalbant apie galią, „Robust Feed“ lengvai išlaiko 550 A 
esant 50 % darbo ciklui, 500 A esant 60 % darbo ciklui ir 
400 A esant 100 %, todėl užtikrina našumą, kurį gali pasiekti 
mažai kitų nešiojamų tiektuvų.



NEPRALENKIAMAS PATOGUMAS.

Praktiškas ekranas – aiškiame ir ryškiame „Robust Feed“ 
priekiniame ekrane yra tik svarbiausios nuostatos, o kitos 
nuostatos gerai apsaugotos korpuso viduje.

Paprasti naudoti valdikliai – įrenginį patogu valdyti 
didelėmis ir išsiskiriančiomis rankenėlėmis bei mygtukais,  
net ir mūvint storas suvirintojo pirštines.

Integruotas dujų srautas – „Robust Feed“ įrenginyje  
(darbui jūroje skirta versija) yra integruotas dujų srauto matuoklis, 
todėl galima greitai koreguoti dujų srautą.

Integruotos nuostatos – be vargo valdykite visas suvirinimo 
nuostatas pačiame vielos tiektuve, kad ir kur būtų maitinimo 
šaltinis.

Patogu atlikti techninę priežiūrą – dėl „Robust Feed“ 
konstrukcijos galima greitai pasiekti elektroniką ir variklį, todėl 
lengva atlikti techninę priežiūrą bei remontą, o vielos tiekimo 
sistema sukurta taip, kad keisti ritę būtų galima be jokių įrankių 
ir būtų paprasta paruošti vielą.

Universalus veikimas – veikia tiek stačias, tiek gulsčias,  
be to, galima pasukti ekraną 90 laipsnių kampu ir taip 
pakoreguoti žiūrėjimo kampą. Paguldžius ant gulsčiai pervežti 
skirto ratukų komplekto, tiektuvo profilis žemas ir stabilus.



„WARRIOR™ 500i“ IR  
„ROBUST FEED PRO“

„WARRIOR™ 750i CC/CV“  
IR „ROBUST FEED PRO“

ROBUST CC/CV SISTEMOS. 
Darbo ciklas – 400 A, 500 A ar 820 A  
srove „Warrior“ gali veikti esant 60 % darbo ciklui, todėl gali 
būti naudojamas itin didelio intensyvumo darbams.

Patvarus ir tvirtas – plieninis „Warrior“ korpusas, profiliuoti 
šoniniai skydai, didelės atraminės kojelės, užtikrina, kad 
įrenginys būtų tinkamas naudoti sudėtingomis vidaus ir lauko 
sąlygomis.

Patogus gabenti – ergonomiškos „Warrior“ rankenos 
pritaikytos kėlimui kranu bei turi specialų ženklinimą, todėl 
įrenginio pergabenimas nesukelia jokių problemų. 

Paprastas naudoti – aiški ir intuityvi naudotojo sąsaja 
yra pritaikyta visus nustatymo veiksmus atlikti nenusiėmus 
pirštinių, todėl derinti parametrus yra spartu ir lengva.

WARRIOR™ „400i“, „500i“ IR „750i“  
SU „ROBUST FEED PRO“.

„Warrior“ yra našiam ir intensyviam darbui skirtas patikimas 
daugiaprocesinis maitinimo šaltinis, kurio suvirinimo srovė 
siekia 500 A. Naudojant kartu su „Robust Feed Pro“ gaunama 
patvariausia ir patikimiausia sistema, kuria galima atlikti 
intensyvius MIG (GMAW) suvirinimo elektrodais (MMA), TIG 
(GTAW) ir drožimo darbus.

„Warrior 750i CC/CV“ yra puikus pasirinkimas, kai reikia ypatingų 
elektrolankinio drožimo galimybių. Šiam įrenginiui būdingos 
optimalios darbinės charakteristikos, kai dirbama su 12,7 mm 
angliniais elektrodais, ir maksimali 850 A išėjimo srovė.

Inverterinė technologija – „Warrior“ ypač patogu gabenti, 
jam būdingos išskirtinės lanko charakteristikos ir taupus 
elektros energijos vartojimas, kaip ir galima tikėtis iš inverterio.



„ARISTO® 500ix“ IR 
„ROBUST FEED U6“

„ROBUST  
FEED PULSE“ 

ROBUST CC/CV SISTEMOS. ROBUST IMPULSINĖS SISTEMOS.
„ARISTO® 500ix“ SU „ROBUST FEED  
PULSE“ ARBA „ROBUST FEED U6“.

„Aristo 500ix“ yra tvirtos ir patikimos mechaninės konstrukcijos 
nešiojamasis didelės galios pramoninis impulsinis maitinimo 
šaltinis. Kartu su „Robust Feed Pulse“ arba „Robust Feed U6“ 
jis sudaro ypač patogią gabenti ir patvarią sistemą, naudojamą 
sudėtingiems didelio intensyvumo impulsinio suvirinimo 
darbams atlikti. 

Pažangus impulsinis suvirinimas – šaltinio valdymo pultas 
leidžia tiksliai valdyti suvirinimo parametrus, tam, kad būtų 
minimizuotas purslų ištaškymas bei sumažintas šilumos įvedimas. 

Automatizuotas suvirinimo optimizavimas – pagal iš 
anksto įvestas sinergines plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio 
vieloms skirtas programas „Aristo“ automatiškai sureguliuoja 
suvirinimo parametrus pagal naudotojo įvedamas reikšmes 
taip, kad suvirinimo kokybė būtų optimaliausia.

Tvirtas ir patogus gabenti – tvirta ir patikima „Aristo 500ix“ 
konstrukcija yra tokia pati kaip „Warrior“, todėl šis įrenginys 
puikiai tinka naudoti ne tik dirbtuvėje, bet ir lauke. Įrengtos 
ergonomiškos rankenos pritaikytos ir paženklintos kelti 
mechanizuotomis priemonėmis, todėl įrenginio gabenimas 
nesukelia jokių problemų.

Skirtingų procesų valdymas suvirinimo vietoje –  
„Aristo 500ix“ skirtingų procesų funkcijas, įskaitant suvirinimo 
elektrodais (MMA) ir elektrolankinio drožimo, galima valdyti 
vielos tiektuve. Dėl to nebereikia papildomų suvirinimo kabelių  
ir visas nuostatas operatorius gali valdyti net būdamas toli  
nuo maitinimo šaltinio.

Paprastas naudoti – aiški ir intuityvi naudotojo sąsaja yra 
yra pritaikyta visus nustatymo veiksmus atlikti  nenusiėmus 
pirštinių, todėl derinti parametrus yra lengva, be to, įdiegta 
technologija „QSet“™, užtikrinanti trumpą lanko parametrų 
konfigūravimo procesą.



„ROBUST FEED“  
PARINKIMO GAIRĖS.

„ROBUST  
FEED PULSE“

„ROBUST  
FEED U6“

„ROBUST  
FEED PRO“

TECHNINIAI DUOMENYS „ROBUST FEED PRO“ „ROBUST FEED PULSE“ IR „ROBUST FEED U6“

Maitinimo įtampa 42 V kintamoji 42 V kintamoji

Suvirinimo našumas
550 A esant 50 %
500 A esant 60 %
400 A esant 100 %

630 A esant 35 %
500 A esant 60 %
400 A esant 100 %

Vielos matmenys
  Mažaanglis plienas
  Nerūdijantysis plienas
  Miltelinė viela
  Aliuminis

0,6–2,0 mm  
0,6–1,6 mm  
0,9–2,4 mm  
0,9–1,6 mm

0,6–1,6 mm  
0,6–1,6 mm  
0,8–2,0 mm  
0,8–1,6 mm

Vielos tiekimo greitis 0,8–25,0 m/min. 0,8–25,0 m/min.

Vielos ritės talpa 20 kg 20 kg

Maks. ritės skersmuo 300 mm 300 mm

Darbinė temperatūra Nuo –20 °C iki +55 °C Nuo –20 °C iki +55 °C

Apsaugos klasė IP44 IP44

Sertifikavimo ženklas (standartai) CE CE

Matmenys (I x P x A) 595 x 250 x 430 mm 595 x 250 x 430 mm

Svoris 16,8 kg 16,7 kg



„ROBUST FEED“  
PARINKIMO GAIRĖS.

SKYDELIO FUNKCIJOS „ROBUST FEED PRO“ „ROBUST FEED PULSE“ „ROBUST FEED U6“

Pastovios įtampos MIG (CV) X X X

Impulsinis MIG X X

Sinerginės linijos
S, Ss, Al
93 linijos

S, Ss, Al
92 linijos

„Live TIG“ Maitinimo šaltinyje X

MMA Maitinimo šaltinyje
MMA valdymo įtaisai ir  
lizdas vielos tiektuve*

MMA valdymo įtaisai ir  
lizdas vielos tiektuve*

Elektrolankinis drožimas angliniu elektrodu Maitinimo šaltinyje
Drožimo valdymo įtaisai ir  

lizdas vielos tiektuve*

Dujų srauto matuoklis X* X* X*

Vielos pašildymo funkcija X* X* X*

2T / 4T X X X

„Karštas“ startas X X

Lėtas startas X X X

Kraterio užpildymas X X X

Vielos iškyšos nudeginimo f-ja
Automatinis (kpilnavidurės / miltelinės  

vielos jungiklis)
X X

SCT
Automatinis (pilnavidurės / miltelinės  

vielos jungiklis)
X X

Dujų srauto prieš suvirinimo operaciją ir po jos 
nustatymas

X X

„QSet“ X X

Individualių parametrų išsaugojimas atmintyje 
(vietų skaičius) 

3 10

Parametrų parinkimas pagal suvirinimo srovę X X

Taškinio suvirinimo trukmė X

Suvirinimo parametrų ribų nustatymas X

Nustatymų keitimo užraktas X

„ROBUST  
FEED PULSE“

„ROBUST  
FEED PRO“

„ROBUST  
FEED U6“

* Priklauso nuo varianto.



TECHNINIAI DUOMENYS IR  
UŽSAKYMO INFORMACIJA.

MAITINIMO ŠALTINIO MODELIS WARRIOR 400i WARRIOR 500i WARRIOR 750i ARISTO 500ix

Tinklo įvadas
380–415 V, 3 fazės,  
±10 %, 50 / 60 Hz

380–415 V, 3 fazės,  
±10 %, 50 / 60 Hz

380-460 V, 3 fazės,  
±10 %, 50 / 60 Hz

380-460 V, 3 fazės,  
±10 %, 50 / 60 Hz

Lėtasis saugiklis 25 A 32 A 80 A 32 A

Mažiausia vardinė generatoriaus galia (automatinis 
įtampos reguliatorius)

40 kW 40 kW 75 kW 40 kW

Leistinoji apkrova
  Orinis lankinis drožimas  
  MIG / MMA / TIG 
  35 % darbo ciklas
  60 % darbo ciklas
  100 % darbo ciklas

–
400 A
300 A

–
500 A
400 A

850 A 
820 A
750 A

–
500 A
400 A

Efektyvumas esant maks. srovės stipriui, MIG 90 % 90 % 91 % 90 %

Galios koeficientas esant maks. srovės stipriui, MIG 0,91 0,91 0,91 0,91

Energijos taupymo režimas 30 W 30 W 32 W 25 W

Atvirosios grandinės įtampa 56 V nuolatinė 56 V nuolatinė 89 V nuolatinė 62 V nuolatinė

Atvirosios grandinės įtampa įjungus įtampos 
mažinimo įtaisą

28 V nuolatinė 28 V nuolatinė 28 V nuolatinė 32 V nuolatinė

Darbinė temperatūra Nuo –10 °C iki +40 °C Nuo –10 °C iki +40 °C Nuo –10 °C iki +40 °C Nuo –20 °C iki +40 °C

Matmenys (I x P x A) 712 x 325 x 470 mm 712 x 325 x 470 mm 850 x 415 x 637 mm 712 x 325 x 470 mm

Svoris 59 kg 59 kg 105 kg 59 kg

Korpuso apsaugos klasė IP23 IP23 IP23 IP23

Sertifikavimo ženklas CE CE CE CE

1. Tinkami nuotolinio valdymo pultai: M1, AT1 ir kiti.
2. Tinkami nuotolinio valdymo pultai: MTA1 CAN, AT1 CAN ir kiti.
3. Norint naudoti su senesne įranga (pvz., COOL 1) reikia ELP funkcijos.

PAPILDOMA ĮRANGA IR PRIEDAI

Gaminys Priedai
Užsakymo  

numeris

„Robust Feed“

„Robust Feed“ ratų komplektas 0446081880

Degiklio jungties įtempimo mažinimo priedas 0446082880

Atsarginių dalių komplektas tiektuvo perdarymui iš dujomis ašinamo į skysčiu aušinamą 0446123880

Sparčioji jungtis „Marathon Pac“™ F102440880

Warrior 400i CC/CV  
Warrior 500i CC/CV 
Aristo 500ix

Keturratis vežimėlis su sukamuoju stovu, skirtu vielos tiektuvui, degiklio laikikliu, kabelių laikikliais 0349313450

Kreipiamųjų kaiščių ilginimo rinkinys (reikalingas su vežimėliu, kai prie vielos tiektuvo pritaisytas ratų komplektas) 0465508880

Maitinimo šaltinio ratų komplektas 0465416880

Aušinimo blokas COOL 2 („Warrior 400i“ / „Warrior 500i“, „Aristo 500ix“) 0465427880

Warrior 750i CC/CV

„Warrior 750i“ vežimėlis (aušinamas oru) 0446398880

„Warrior 750i“ vežimėlis (aušinamas vandeniu) 0446270880

Atskiras COOL 2 (skirtas „Warrior 750i“) 0465427881

Kabelių adapteris su OKC ir LUG jungtimis (skirtas jungiamųjų kabelių komplektams prijungti prie „Warrior 750i“) 0446507880

UŽSAKYMO INFORMACIJA

Vielos  
tiektuvas

Užsakymo 
numeris

Aušinamas 
skysčiu

Dujų srauto 
matuoklis ir 
šildytuvas

MMA  
lizdas

Push-Pull 
opcija

Mechanizuotasis 
MIG ELP3 Nuotolinio valdymo 

lizdas
Maitinimo šaltinio  

parinktys
Užsakymo 

numeris

„Robust  
Feed Pro“

0445800880 Papildomas  
lizdas  

(maitinimo šaltinyje  
ir vielos  

tiektuve¹)

Warrior 400i CC/CV

Warrior 500i CC/CV

Warrior 750i CC/CV

0465350884

0465350883

0445555880

0445800881 X

0445800882 X

0445800883 X X

„Robust  
Feed 
Pulse“

0445800894 X X  
(vielos tiektuve2)

Aristo 500ix 0446200880

0445800891 X X X

0445800892 X X X X X X X  
(vielos tiektuve1)

„Robust  
Feed U6“ 

0445800897 X X  
(vielos tiektuve2)0445800887 X X X

0445800888 X X X X X X X  
(vielos tiektuve1)



TECHNINIAI DUOMENYS IR  
UŽSAKYMO INFORMACIJA.

Įsigykite tiektuvą, kuris tiekia be pertraukų. Kreipkitės į ESAB platintoją ir užsakykite „Robust Feed“  
paketą jau šiandien, o norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite svetainėje esab.com/robust.

VIELOS TIEKIMO RITINIĖLIAI

Su V formos grioveliu, skirtu Fe / Ss / miltelinei vielai Vielos skersmenys

Griovelis / 1 šonas 0,8 0,9 / 1,0 0,9 / 1,0 1,2 1,4 2,0

Griovelis / 2 šonas 0,9 / 1,0 0,9 / 1,0 1,2 1,2 1,6 2,0

GIN 0445850002 0445850003 0445850004 0445850005 0445850006 0445850007

V-K griovelis, skirtas miltelinei vielai Vielos skersmenys

Griovelis / 1 šonas 0,9 / 1,0 1,2 1,2 1,6 2,0 2,4

Griovelis / 2 šonas 1,2 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4

GIN 0445850030 0445850031 0445850032 0445850033 0445850035 0445850036

V-K griovelis, skirtas aliumininei vielai Vielos skersmenys

Griovelis / 1 šonas 0,8 1,0 1,2

Griovelis / 2 šonas 1,0 1,2 1,6

GIN 0445850050 0445850051 0445850052

MIG DEGIKLIAI 3 M 4 M 5 M

PSF 415, aušinamas oru 0700025040 0700025041 0700025042

PSF 515, aušinamas oru 0700025050 0700025051 0700025052

PSF 420W, aušinamas vandeniu 0700025060 0700025061 0700025062

PSF 520W, aušinamas vandeniu* 0700025070 0700025071 0700025072

JUNGIAMŲJŲ KABELIŲ ĮTEMPIMO MAŽINIMO APKABŲ KOMPLEKTAI

„Robust Feed Pro“, skirtas „Warrior“* 0446050880

„Robust Feed Pulse“ / U6, skirtas „Aristo“** 0446050881

* Skirtas esamiems „Warrior“ jungiamųjų kabelių komplektams  
modernizuoti, kad tiktų naudoti su „Robust Feed“.

** Skirtas esamiems „Aristo“ jungiamųjų kabelių komplektams  
modernizuoti, kad tiktų naudoti su „Robust Feed“. * Su dvikontūre aušinimo sistema, užtikrinančia mažesnį kiekį šilumos, geresnį vielos 

tiekimą ir mažesnį skaičių gamybos prastovų nusidėvėjusioms dalims pakeisti.

VIELOS TIEKIMO MECHANIZMO KREIPIKLIAI ĮĖJIMO KREIPIKLIS VIDURINIS KREIPIKLIS IŠĖJIMO KREIPIKLIS

Išėjimo vielos kreipiklis, skirtas 0,6–1,6 mm skersmens Fe / Ss / miltelinei vielai 0445822001 0446080882 0445830881

Išėjimo vielos kreipiklis, skirtas 1,8–2,4 mm skersmens Fe / miltelinei vielai 0445822002 0446080883 0445830882

Išėjimo vielos kreipiklis, skirtas 0,8–1,6 mm skersmens aliumininei vielai 0445822001 0446080881 0445830885

JUNGIAMIEJI KABELIAI SU  
ĮTEMPIMO MAŽINIMO APKABA

2,0 M 5,0 M 10,0 M 15,0 M 20,0 M 25,0 M 35,0 M

„Robust Feed Pro“ („Warrior“)

70 mm², aušinamas dujomis 0446160880 0446160881 0446160882 0446160883 0446160887 0446160884 0446160885

70 mm², aušinamas skysčiu 0446160890 0446160891 0446160892 0446160893 – 0446160894 0446160895

95 mm², aušinamas dujomis 0446160980 0446160981 0446160982 0446160983 – 0446160984 0446160985

95 mm², aušinamas skysčiu 0446160990 0446160991 0446160992 0446160993 – 0446160994 0446160995

„Robust Feed Pulse“ ir U6 („Aristo“)

70 mm², aušinamas dujomis 0446255880 0446255881 0446255882 0446255883 0446255884 0446255885 0446255886

70 mm², aušinamas skysčiu 0446255890 0446255891 0446255892 0446255893 0446255894 0446255895 0446255896



ESAB   /   esab.com  

NEPRILYGSTAMA TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA IR PAGALBA. 
Kaip ir kiekvienam ESAB įrenginiui, įsipareigojame teikti „Robust Feed“ geriausią techninę priežiūrą ir pagalbą. Mūsų 
kvalifikuotas klientų aptarnavimo skyrius pasirengęs greitai atsakyti į bet kokius klausimus, spręsti problemas, padėti atlikti 
aparatų techninę priežiūrą ir įdiegti patobulinimus. 

Daugiau informacijos apie „Robust Feed“ žr. svetainėje esab.com/robust.

3 METŲ GARANTIJA.

Geriausia savo srityje ESAB techninė priežiūra ir pagalba užtikrina, kad prireikus pagalbos klientai galės  
pasinaudoti didžiausios galimos aprėpties garantija.

KAIP TIK TIE APARATAI IR METALAI, KURIŲ JUMS REIKIA.

Rinkdamiesi didžiausio našumo vielos tiektuvą, rinkitės ir didžiausio našumo ESAB suvirinimo aparatus bei pridėtinius 
metalus, kad iš savo investicijos gautumėte kuo daugiau naudos. Daugiau informacijos rasite svetainėje esab.com.
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