
Rogue ET 200iP PRO
Bärbar lösning för professionell svetsning

Bransch

 Livsmedel
 Reparation och underhåll
 Bygg och anläggning
 Jordbruksmaskiner
 Industritillverkning och allmän tillverkning

Rogue ET 200iP PRO

Inställningspanel

Rogue ET är en kraftfull och lättmanövrerad TIG-
maskin med högfrekvensstart. Den har utformats 
med ESABs DNA-kod som ger utomordentlig 
robusthet i ett mycket kompakt hölje. Med lätt vikt, 
ergonomiskt handtag, axelrem och långa 
förlängningskablar är Rogue ET den perfekta 
lösningen för fälttillämpningar. Alla maskinvarianter 
är lämpliga för användning med generatorer (7 kW).  
Rogue ET har exceptionella bågegenskaper, både i 
TIG- och MMA-läge. Den har flera avancerade 
parametrar som går att justera i TIG: 
gasförströmning, startström, strömstegringsstid, 
strömminskningstid, slutström och 
gasefterströmning. Samtliga fungerar med 2- eller 4-
taktslägepulsfunktion med fr. Dessutom har Rogue 
ET200iP en ekvens från 0,2 Hz upp till 500 Hz för 
bättre kontroll av värmetillförsel. I MMA kan 
användaren justera Hot Start eller Arc Force för att 
matcha sina bästa svetspreferenser eller sin 
tillämpning. Allt detta justeras snabbt genom ett 
enkelt och intuitivt användargränssnitt. 

 Utmärkt TIG-start med hög frekvens garanterar att 
inga tändningsfel inträffar vid start, vilket ger 
överlägsna bågegenskaper för jämn och stabil 
prestanda.

 Enkel att använda – inställning av svetsparametrar 
är enkel och intuitiv

 Robust utformning – IP23S-utformad för både 
verkstäder och ute i fält

 Avancerade TIG-styrreglage för full cykelkontroll 
som matchar alla tillämpningar du behöver, samt 
pulsfunktion upp till 500 Hz för exakt kontroll av 
värmetillförsel

 PFC säkerställer en stabil båge och motståndskraft 
mot strömvariationer även vid arbete med långa 
förlängningskablar upp till 100 meter

 Fjärrstyrd strömjustering som tillval från: TIG-
brännare, fotreglage, handfjärreglage

Se esab.com för ytterligare information

När du väljer en högpresterande svetsmaskin behöver du högpresterande tillsatsmaterial från ESAB.
Läs mer på esab.com/fillermetals idag.



Beställningsinformation

Rogue ET 200iP PRO CE 0700500081

I leveransen ingår strömkälla med 3 m nätkabel och stickkontakt, axelrem, 4 m TIG-brännare av SR-B 26-typ, en sats slitdelar inkl volframelektrod, 
3 m återledarkabel med klamma.
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Specifikationer

Modell ET 200iP PRO

Primärspänning 1-fas 115/230 VAC ± 15 %, 1-fas, 50/60 Hz 

Maximal uteffekt 200 A

Godkänd kVA 7 kVA

Energisparläge 50 W

Tomgångsspänning 78 V DC

Uteffekt vid MMA-svetsning
vid 20 % intermittensfaktor

vid 25 % intermittensfaktor
vid 60 % intermittensfaktor
vid 100 % intermittensfaktor

-
200 A/28,0 V
129 A/25,2 V
100 A/24,0 V

Uteffekt vid TIG-svetsning
vid 25 % intermittensfaktor

vid 60 % intermittensfaktor
vid 100 % intermittensfaktor

200 A/18,0 V
129 A/15,2 V
100 A/14,0 V

Strömområde 10–200 A

Drifttemperatur −10 till +40 °C

Kapslingsklass IP23S

Kontrollmärke CE

Mått L x B x H 403 x 153 x 264 mm

Vikt 9,6 kg

Tillval och tillbehör

Axelrem 0700500086

MMA 4 analogt fjärreglage inkl 10 m kabel 0700500084

Elektrodhållare Handy 200 A med 25 mm², 3 m, OKC 50 0700006900

Återledarkabelsats, OKC 50, 3 m 0700006901

Återledarkabelsats, OKC 50, 5 m 0700006885

SR-B 26 TIG-brännare, luft, OKC 50, 4 m 0700025580

SR-B 26 TIG-brännare, luft, OKC 50, 8 m 0700025581

SR-B 26FX-R TIG-brännare, luft, OKC 50, fjärrstyrd, 4 m 0700025589

SR-B 26FX-R TIG-brännare, luft, OKC 50, fjärrstyrd, 8 m 0700025590

TIG-fotreglage, 4,5 m kabel och 8-stifts kontaktdon W4014450
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