Bantam® 145i

O inversor inteligente
para o soldador moderno

A Bantam 145i é um inversor inteligente,
que reconhece automaticamente a tensão
de entrada e funciona em redes 110 ou
220V, mesmo com oscilações.
Ideal para o soldador moderno, é uma
máquina compacta, extremamente leve, e
pode ser levada a qualquer lugar, inclusive
no baú da sua moto.

Product picture

A Bantam 145i é um inversor para soldagem
com eletrodos revestidos de até 3,25mm em
220V e 2,5mm em 110V.
Um produto desenvolvido, testado e
aprovado nos mais rigorosos padrões
globais para equipamentos de soldagem.


Bantam® 145i








O painel simples facilita a escolha da corrente
tanto em 110 como 220V.




Reconhecimento automático da tensão de
alimentação, de 105 a 250V.
Pode ser utilizada em redes domésticas ou
industriais.
Fácil de usar - ideal para todos os perfis de
soldadores, dos iniciantes aos mais
experientes.
Excelente performance - soldagem estável e
arco de fácil abertura.
Função HotStart: Evita que o eletrodo se
prenda à peça soldada.
Durável - proteções contra sobre-aquecimento,
queda e pico de tensão evitam danos e mantém
a sua Bantam 145i sempre à disposição.
Solda com diversos Eletrodos OK® de até
3,25mm e em chapas de até 5mm (3/16")
Pronta para uso - garra-obra e porta-eletrodo
inclusos.
Tudo isto em apenas 4,8 kg.

Visite esab.com.br para mais informações.
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Características Técnicas
Tensão de Alimentação

1Ø - 127Vac / + ou -10%

Frequência de Alimentação

1Ø - 220Vac / + ou -10%
50 / 60Hz

Ciclo de Trabalho
15%
60%
100%

110A / 24,4V
65A / 22,6V
50A / 22V

145A / 25,8V
75A / 23V
60A / 22,4V

Faixa de Corrente

15 a 110A

15 a 145A

Tensão de Circuito Aberto

90 - 102V

Fator de Potência em Máxima Corrente

0,73

Eficiência

85%

Dimensões (L x C x A)

136 x 292 x 235 mm
4,8 kg

Disjuntor Recomendado

32A

Classe de Proteção

20A
IP 21S

Norma Técnica

IEC 60974-1

Códigos
Bantam 145i

0730451

Funcionalidades Inclusas
Reconhecimento automático 110/220V



Refrigeração forçada



Sensor contra Sobre-Aquecimento



Função HotStart



Itens Inclusos
Garra Obra (2 m)



Porta eletrodo (3 m)
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