
 

 

INVERTOR SUDARE MIG-MAG 350 LC3 

LONGRUN/COREEA DE SUD 

 
Descriere 

 Invertor de sudare MIG/MAG potrivit pentru sudarea cu sarma plina sau sarma tubulara a otelurilor 

carbon si a otelurilor inoxidabile. 

 Foloseste tehnologie IGBT de mare putere. 

 Potrivit pentru lucrari de reparatii si constructii sudate. 

 Ofera o foarte buna stabilitate a arcului electric si pierderi reduse prin stropi. 

 Controlul parametrilor arcului electric cu ajutorul afisajului digital. 

 Operarea in regim 2T /4T. 

 Posibilitatea selectarii tipului de transfer a materialului de adaos. 

 Greutate redusa si usor de transportat pe roti. 
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 Sediul social Tecuci: 
Str. Gheorghe Petrascu nr.29, Bl.R1A, parter 
Cod fiscal: RO 1637770 
NRC: J17/307/1991 
IBAN RO06 RNCB 0142 0149 9675 000 1 
BCR Sucursala Tecuci 

 
 



Specificatii tehnice  

 

 

In completul sursei de sudare intra :  
1. Derulator si mecanism de avans pentru sarma de sudare (cu carcasa inchisa sau carcasa deschisa). 

2. Cablu  comanda de 10, 20 sau 50 m. 

3. Pistolet de sudare 350 A. 

 

Sursa de sudare poate fi configurata in functie de nevoile clientului!!! 

 

             Derulator cu carcasa inchisa                      Cablu comanda               Derulator cu carcasa deschisa 

 

                             
 

  

    Pistolet sudare MIG-MAG cu conexiune                          Pistolet sudare MIG-MAG cu conexiune                          

EUROCONECTOR pentru drulatorul inchis                        PANASONIC pentru derulatorul deschis                         

                                                    



 Cu o experienta de peste 30 de ani in producerea de componente pentru aparatele de sudare 

compania WORLDWEL din Coreea de Sud este un jucator important pe piata din Asia pentru produsele 

destinate sudarii. 

 A intrat pe piata produselor pentru sudura ca si producator de componente electronice pentru 

masinile de sudat (transformatoare, etc) ajungand in momentul de fata sa produca sub marca LONGRUN 

toata gama de aparate de sudare cat si sisteme de sudare automatizate. 

 Cu un centru de cercetare puternic si folosind tehnologii inovatoare compania WORLDWEL a fost 

în măsură să obțina autorizații si  certificări cum ar fi INNO-BIZ, Promising Export Firm, ISO9001, CE și 

Venture Company. 

 

Pentru suport tehnic ne puteti contacta pe emailul:  
sudura@pentagonromania.ro sau la telefon: 0756/122.525 
 
Pentru oferte comerciale sau comenzi, în funcție de zona dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la unul 
din punctele noastre de lucru:  

- galati@pentagonromania.ro, tel. 0236/412.088 
- bucuresti@pentagonromania.ro, tel. 0213/520.267 
- constanta@pentagonromania.ro, tel. 0241/693.926 
- tulcea@pentagonromania.ro, tel. 0240/511.098 
- braila@pentagonromania.ro, tel. 0239/611.403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


