
FLEXTEC® 650X
Ağır İş Uygulamaları İçin Çok İşlemli Güç Kaynağı

Basit

 • Mevcut 3 fazlı giriş gücünün geniş çeşitliliği ile kullanabilirsiniz

 • Kolay tek düğmeli proses seçimi

 • Hızlı ark yanı� kusursuz ark işlemi ve tutarlı kaynak izi görünümü 

anlamına gelir

 • Kullanıcı kaynak planlaması bellek depolaması geçerli besleme  

üniteleri ile kri�k veya genellikle tekrarlanan kaynak  

prosedürlerinizi kolayca geri çağırmanızı sağlar (1)

 • Geçerli besleme üniteleri ile tel besleme hızı ve gerilim

üzerinde sinerjik tek düğmeli kontrol
(2)

Güvenilir

 • Yüksek sıcaklıklı ortamlarda uzun ömür için soğuk çalışacak 

şekilde tasarlanmış parçalar

 • Dış mekan kullanımı ve zorlu ortamlar için tasarlanmış�r (IP23 sını�)

 • 55°C'ye kadar aşırı sıcaklıklar için Desert Duty® Derecesine sahip�r

Esnek

 • Geniş çaplı teller ve kalın materyaller üzerine örtülü kaynak için 

 • Genel tezgah ve bom modelleri, porta�f çapraz ark modelleri ve 

CrossLinc® veya ArcLink®-donanımlı modeller dahil, çoğu Lincoln 

Electric® besleme ünitesi ile uyumludur

 • Tüm DC tel, örtülü ve TIG proseslerinde üstün ark özellikleri

CrossLinc® Teknolojisi Uyumluluğu

 • Kumanda kabloları olmadan tam fonksiyonellik

 • Kaynak kalitesini ar�rmak için besleme ünitesinde uzaktan 

prosedür ayarı sağlar

 • Ayarları yapmak için güç kaynağına daha az başvuru ile ark 

süresini uza�r

 • İş sahası karışıklığını azaltarak güvenliği ar�rır

Prosesler

Örtülü Kaynak, TIG, MIG, Özlü Tel, Tozal� Ark, Oyma İşlemi

Çıkış     Giriş  
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Gösterilen
K3425-1

(1) Kullanıcı kaynak planlaması bellek ayarları sadece Power Feed® ve  

Flex Feed® 84 tel besleme üniteleri ile kullanılabilir 

(2) (1) Sinerjik kumanda sadece Power Feed tel besleme üniteleri ile kullanılabilir

idealdir



MÜŞTERİ DESTEK POLİTİKAMIZ

FLEXTEC® 650X - TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Açıklama
Ürün
Numarası Şebeke Giriş Gücü

Nominal Güç  
Akım/Gerilim/Çalışma Çevrimi

Nominal Güçte
Şebeke Giriş Akımı Çıkış Aralığı

Boyutlar 
Y x G x U
inç (mm)

Ağırlık 
lb (kg)

Flextec® 650X K3425-1 380/460/575/3/50/60 750A/44V/%60 61/50/40 10-815A 21.8 x 16.1 x 29.3 
(554 x 410 x 745)

165  
(74.8)

650A/44V/%100 57/47/38

The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.

www.lincolnelectric.com

Önerilen Tel Besleme Üniteleri

• LN-25X, Ac�v8® LN-25 PRO

• LF-72, LF-74

• Flex Feed® 74HT, Flex Feed® 84

• Power Feed® 84, Power Feed® 25M

• MAXsa® 10(1)    ve 19

• LT-7

Uygulamalar

• Genel İmalat

• Yapı

• Enerji Üre�mi

• Gemi İnşaa�

• Açık Deniz

• Boru Ha�

• Ağır İmalat

Önemli Ürün Özellikleri

• 12,7 mm'ye kadar karbon ile güçlü 

oyma kabiliye�

• Kalın, paslı veya kirli materyal, havuz 

akışkanlığı, kaynak izi görünümü için 

Değişken Sıcak Başlatma ve Ark 

• Üre�m odaklı Ready-Pak® ve  

One-Pak® paketlerinde önerilir

Temel Aksesuarlar

• (K4267-1) LN-25X Porta�f Tel Besleme Ünitesi

• (K5000-2) Flex Feed® 84 Tekli Tezgah Ağır 

İş Tel Besleme Ünitesi 

• (K2952-2-10-45) Magnum® PRO Curve™ 

400 Tabanca ve Kablo Ready-Pak®

• (K3059-4) İnvertör ve Tel Besl. Ünitesi Arabası

• (K4345-1) CrossLinc® Uzaktan Kumanda

• (K3091-1) Çoklu İşlem Anahtarı

• (K3510-1) Flextec 650X 4-Pack Raf

(1) MAXsa 10 K2814-4 veya daha yeni.

Kontrolü ayarlaması

Lincoln Electric şirke� yüksek kaliteli kaynak ekipmanları, sarf malzemeleri ve kesme ekipmanları üretmekte ve satmak�r. Amacımız müşterilerimizin ih�yaçlarını karşılamak ve beklen�lerini aşmak�r. Gerek�ğinde alıcılar 
ürünlerin kullanımıyla ilgili tavsiye veya bilgi için Lincoln Electric'e başvurabilirler. Çalışanlarımız  soruları müşteriler tara�ndan kendilerine sağlanan bilgilere ve uygulama ile ilgili olarak sahip olabilecekleri bilgiye bağlı olarak 
ellerinden gelen en iyi şekilde yanıtlarlar. Bununla birlikte, çalışanlarımız  belirli bir kaynaklı parça için sağlanan bilgileri doğrulamak veya mühendislik gereksinimlerini  değerlendirmekle sorumlu değildirler. Dolayısıyla, Lincoln 
Electric bu tür bilgi veya tavsiye ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk garan� veya taahhüt etmez veya kabul etmez. Ayrıca, bu türden bilginin veya tavsiyenin sağlanması ürünlerimiz üzerinde herhangi bir garan� oluşturmaz, 
garan�yi genişletmez veya değiş�rmez. Herhangi bir zımni �cari garan� veya herhangi bir müşterinin özel amacına uygunluk ile ilgili herhangi bir garan� dahil olmak üzere, bilgi ve tavsiyeden doğabilecek hiçbir açık veya ima 
yoluyla garan� özellikle kabul edilmez.

Lincoln Electric uyumlu bir imalatçıdır, ancak Lincoln Electric tara�ndan sa�lan belirli ürünlerin seçilmesi ve kullanılması yalnız müşterinin kontrolündedir ve yalnız onun sorumluluğu olarak kalır. Lincoln Electric'in kontrolü 
dışındaki bir çok değişken bu tür imalat yöntemleri ve servis gereksinimlerinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçları etkilemektedir.

Değişiklik Yapılabilir – Bu bilgiler baskı sırasındaki en iyi maluma�mıza göre doğrudur. Lü�en güncellenmiş bilgiler için www.lincolnelectric.com adresine başvurun. 


