
Rogue ES 150i/180i/200i
Soluții portabile pentru sudare profesională

Aplicații industriale

 Reparații și întreținere
 Construcții civile
 Echipamente agricole
 Producție industrială și generală

Rogue ES 180i PRO

Panou de comandă

Rogue este o sursă de alimentare robustă și durabilă, 
destinată sudorilor profesioniști. Aparatul oferă 
performanțe și fiabilitate de ultimă generație, grație 
utilizării celor mai noi echipamente electronice de 
putere și de comandă digitale, asigurând un arc precis 
în mod constant.

Rogue asigură o capacitate uniformă de sudură cu 
curent continuu, fapt ce vă permite să sudați o gamă 
variată de metale precum oțeluri aliate și nealiate, oțel 
inoxidabil și fontă. Parametrii „puterea arcului” și 
„amorsare ușoară” sunt reglabili, ajutând utilizatorii să 
selecteze arcul ideal pentru lucrările executate. 
Microprocesorul controlează cu precizie toate funcțiile și 
oferă performanțe de sudare de top, pe întreg intervalul 
de curent al aparatului. Rogue poate fi folosit cu 
electrozi cu un diametru de până la 4,0 mm.
Rogue poate suda cu ușurință TIG grație amorsării 
„Live TIG”. Echipați sursa de alimentare cu pistoletul 
TIG opțional, care are ventil de gaz și regulator 
încorporat, și o butelie de gaz, și sunteți gata să sudați 
oțeluri moi sau inoxidabile, cu sau fără metal de adaos.

 Caracteristici ale arcului superioare - performanțe stabile 
și uniforme. 

 Compatibil cu generatoare - Pretabil pentru a fi utilizat cu 
generatoare (recomandate 7 kW).

 Ușor de folosit – Stabiliți curentul de sudare și sudați cu 
rezultate excelente.

 Design practic - sursa de alimentare este ușor de 
transportat, facilitând utilizarea sa la aproape orice loc 
de muncă.

 Design robust – Clasă de protecție IP23S, atât pentru 
sudură pe teren, cât și în atelier.

 PFC asigură un arc stabil, rezistent la fluctuațiile de 
curent, chiar și atunci când lucrați cu prelungitoare de 
până la 100 m (doar în versiunea PRO).

 Telecomandă analogică opțională (doar în versiunea 
PRO)

Pentru mai multe informații, vizitați esab.com.

Când alegeți un aparat de sudură cu performanțe superioare, aveți nevoie de metalele de adaos ESAB cu performanțe superioare.
Pentru mai multe informații, vă invităm pe esab.com/fillermetals.



Informaţii despre comenzi
Rogue ES 150i CE 0700500076

Rogue ES 180i CE 0700500077

Rogue ES 180i PRO CE 0700500078

Rogue ES 200i PRO CE 0700500079

Pachetul livrat conține sursă de alimentare cu cablu de 3 m și ștecher, curea pentru umăr, port-electrod și cablu de masă de 3 m, cu clește.

ESAB / esab.com
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Opționale și accesorii
Curea pentru umăr 0700500086

Cutie plastic Rogue 0700500085

Telecomandă analogică MMA 4, incl. cablu de 10 m 0700500084

Suport electrozi, Handy 200 A cu 25 mm², 3 m, OKC50 0700006900

Set cablu de masă, OKC 50, 3 m 0700006903

Set cablu de masă, OKC 50, 5 m 0700006889

Pistolet TIG SR-B 17V, OKC 50, 4 m 0700025514

Pistolet TIG SR-B 26V, OKC 50, 4 m 0700025522

Dispozitiv de comandă cu pedală pentru sudare TIG cu cablu de 4,5 m și conector 
cu 8 pini W4014450

Specificații
Model ES 150i ES 180i ES 180i PRO * ES 200i PRO *

Alimentare rețea monofazată 230 V c.a. ± 15%, 
monofazat, 50/60 Hz 

230 V c.a. ± 15%, 
monofazat, 50/60 Hz 

115/230 V c.a. ± 15%, 
monofazat, 50/60 Hz 

115/230 V c.a. ± 15%, 
monofazat, 50/60 Hz 

Curent de sudare maxim 150 A 180 A 180 A 200 A

Putere nominală (kVA) 6,9 kVA 8,7 kVA 6 kVA 6,9 kVA

Mod de economisire a energiei 50 W 50 W 50 W 50 W

Tensiune în circuit deschis 63 V c.c. 63 V c.c. 78 V c.c. 78 V c.c.

Curent de sudare MMA 
la un ciclu de funcționare 20%
la un ciclu de funcționare 25%
la un ciclu de funcționare 60%
la un ciclu de funcționare 100%

-
150 A / 26,0 V

97 A / 23,9 V
75 A / 23,0 V

170 A / 26,8 V
-
97 A / 23,9 V
75 A / 23,0 V

-
180 A / 27,2 V
116 A / 24,6 V

90 A / 23,6 V

-
200 A / 28.0 V
129 A / 25,2 V
100 A / 24,0 V

Curent de sudare TIG
la un ciclu de funcționare 25%
la un ciclu de funcționare 60%
la un ciclu de funcționare 100%

150 A / 16,0 V
97 A / 13,9 V
75 A / 13.0 V

180 A / 17.2 V
116 A / 14.6 V

90 A / 13.6 V

180 A / 17.2 V
116 A / 14.6 V

90 A / 13.6 V

200 A / 18.0 V
129 A / 15,2 V
100 A / 14,0 V

Domeniu de reglare curent 10 – 150 A 10 – 180 A 10 – 180 A 10 – 200 A

Temperatură de exploatare -10 / +40°C -10 / +40°C -10 / +40°C -10 / +40°C

Grad de protecție al carcasei IP23S IP23S IP23S IP23S

Marcă de certificare CE CE CE CE

Dimensiuni 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm 403 x 153 x 264 mm

Greutate 6,8 kg 6,8 kg 8,4 kg 8,4 kg

* Pentru valorile 115 V, consultați manualul de instrucțiuni. 
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