
       

     
      
     
     
       
 

       
      
      
      
     
       
      
    
        
        

     
      
       
      
      
        

       
    
     
    

     
     
    
  
     

  
     
    
      

     
        
     
       
      
      
      
      



      

Stosowanie drutu Outershield® MC710RF-H
- mniejsze narażenie spawacza
na zanieczyszczenia pyłowe i gazowe
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uczestnik 1 uczestnik 2 uczestnik 3 uczestnik 4 LE 2 LE 1

Średni: 8,58 mg/s
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Emisja dymu przy różnych wartościach natężenia prądu
i stałym napięciu łuku 32 V
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