
sandheden oM REBEl. 



Du ved ikke hvad en typisk dag 
er - hvad det vil sige at arbejde 
fra 8-16 ved et skrivebord. Du 
aner ikke, hvor du ender på dit 
næste job, men du ved, at du 
skal være klar til alt muligt.  
Når det drejer sig om svejsning,  
betyder det enhver proces, 
enhver strømstyrke, ethvert 
materiale, hvor som helst  
og hver gang. Mød Rebel.   
Svejs-alt maskinen, der kan 
medbringes overalt og har alt 
hvad du skal bruge for at få 
arbejdet gjort - fra start til slut. 
Den er alt andet end typisk. 





gå Ud i verden 
og SVEjS nogEt.

sandhed // stor ydeevne

Mange maskiner påstår at de er multifunktionelle, men er ikke 
meget mere end en MIg-svejser i forklædning. Rebel er en 
ægte multifunktionel svejser, hvilket betyder at uanset om  
du svejser MIg/MAg med massiv- eller rørtråd, MMA - selv de 
mest vanskelige elektroder - eller lift tIg, så opfører Rebel 
sig som om, den var skabt til at køre processen.  

 
sandhed // smart mig teknologi

Uanset om du har svejset i to år eller 20, kan Rebel gøre 
dit arbejde lettere med sMIg-svejsning (smartMIg). For 
nybegyndere er der den grundlæggende tilstand, hvilket gør 
opsætningen enkel. For den erfarne, er der den eksklusive, 
indbyggede lysbuekontrol, som konstant overvåger 
din svejsning og tilpasser sig, hvilket giver uovertrufne 
svejsesømme.



sandhed // alsidighed

Du ved aldrig, hvilken svejseproces dit næste  
job vil kræve, eller hvilken indgangsstrøm du  
har til rådighed. Derfor har vi spækket Rebel  
med funktioner, som giver dig fleksibilitet til at  
arbejde overalt og svejse alt muligt. 

 
sandhed // UovertrUffen sejhed

Du befinder dig på arbejdspladsen, i marken og på 
værkstedet. Så du skal bruge en maskine, som du kan 
flytte rundt på og, som kan modstå hårdt slid og brug. 
Det kan Rebel. Med en robust, 5-grebs sikkerhedsbøjle, 
unibody-konstruktion af stål, samt beskyttelse på  
IP23S-niveau, er der en grund til at det er en svejse-overalt 
maskine. 

 
sandhed // den samlede pakke

Det kræver mere end en maskine begynde at svejse.  
Så når du køber en Rebel, kan du forvente alt det udstyr, 
du har brug for, til at komme i gang - lige fra kassen.



den mest Utrolige  
MASkInE På ARBEjDSPlADSEn.    

i sandhed mUltifUnktionel.

n  Professionel MIg-svejsning, herunder rørtrådssvejsning

n  Fremragende MMA-svejsning, herunder rustfrit stål 

n  Enestående lift-tIg-svejsning ned til 5A

dobbelt spænding.

n  kører på 120V og 230V 1-faset indgangseffekt

n  Ydelse på højeste niveau på tværs af alle processer - selv 
med en 120V strømforsyning

n  genkender selv hvilken type indgangsspænding den  
er tilkoblet  

n  kan køre med en 3,7 kW (120V) eller 7,5 kW (230V) 
generator

stor, 4,3-tommer (86 mm)  
farveskærm.

n  Intuitiv lCD-/tFt-skærm 

n  godt beskyttet af håndtagene foran og en solid 
sammensat ramme

n  let at skifte fra en proces til den næste

n  Indbygget skærmmanual, reservedelsliste samt vejledning 
med svejseparametre

n  Flersprogede funktioner
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robUst kabinet design.

n  Femgrebs sikkerhedsbøjle for nem transport og 
håndtering 

n  Unibody-kabinet af stål for øget beskyttelse og 
uovertruffen holdbarhed

n  Forsænkede paneller for øget styrke 



klar til svejsning.

n  MXl 200 MIg-brænder, 3 m kabel

n Elektrodeholderkit, 3 m kabel

n Returkabelkit, 3 m kabel

n  gasslange med lynkobling, 4,5 m

n 200 mm spole ok Aristorod 12.50  
   0,8 mm tråd

n Yderligere drivruller og kontaktspidser  
   for 0,6 - 0,8 - 1,0 mm tråd

Bemærk: Alt det nævnte indhold er for EMP 215ic.  
Se sidste side for en komplet liste over medfølgende  
tilbehør for EM 215ic (kun MIg) versionen.

smig-teknologi.

n  Eksklusiv, indbygget dynamisk lysbuekontrol,  
der konstant overvåger komplekse 
lysbuekarakteristika, for at tilpasse sig til din teknik 
og opnå en jævn, stabil lysbue og uovertrufne, 
gentagelige svejsesømme 

n  Producerer mindre sprøjt

n  to tilstande - grundlæggende og avanceret

grundlæggende tilstand reducerer indlæringskurven  
for MIg-svejsning - indstil tråddiameteren og 
godstykkelsen og du er klar til at svejse

Avanceret tilstand giver dig fuld kontrol til at justere 
lysbue-egenskaberne efter din smag 

vælg tRåDDiAMEtER

iNDStil MAtERiAlEtypE og tykkElSE

StARt SvEjSNiNg og sMig klARER REStEN



HIgEn MoD  
at gøre det hele.   

fremføring af fast støbt 
alUminiUm. 

Designet på denne fremføringsmekanisme forlænger 
levetiden, mindsker trådspåner og fuglereder, gør det 
nemt at udskifte drivruller (uden brug af værktøj) og giver 
ensartet fremføring. Alt i alt har den optimeret tilpasning  
og langtidsholdbare komponenter, der sikrer en nøjagtig  
og jævn trådfremføring.

letvægter. 

Rebel's 18 kilo design gør den nem  
at transportere fra arbejdsplads til arbejdsplads.  

mUltimateriale. 

Svejser stål, rustfrit stål og endda aluminium. 

lagring af svejseparametre. 

gem op til fire svejseparametre pr. proces;  
ideel til skift mellem arbejde.

holdefUnktion for trigger 
2t/4t. 

Reducerer brugerens træthed ved MIg- eller tIg-
svejsning.

trinløs spændingsregUlering. 

Finjustering af lysbuekarakteristik ved at justere 
spændingen.

indstillelig indUktans. 

Perfekt til finjustering af lysbuestabilitet og  
kontrol af sprøjt.

jUstérbar regUlering af 
tilbagebrænding. 

Forhindrer at tråden sætter sig fast i svejsesømmen eller  
tilbagebrænding og beskadiger kontaktspidsen.

4.3
S C R E E N

sMIG FLUX
CORED

STICK TIG MIG
P O U N D S

40

K I L O S

18230
V O LT S

120
 V O LT S



jUsterbar arc force 
kontrol. 

optimerer MMA-elektrodens ydeevne og gør det muligt  
for brugeren at øge lysbuespændingen i en kort periode 
for at undgå at lysbuen går ud eller ’klistrer, når lysbuen 
er for kort. 

jUsterbar hot start kontrol.

Forøger startstrømmen til svejsningen for at undgå 
at elektroden sætter sig fast til emnet; det er særlig 
velegnet til elektroder der er vanskelige at starte. 

nem lift tig start. 

Starter lysbuen til tIg-svejsning uden brug af høj 
frekvens. Ideel til værkstedet eller arbejdssteder  
hvor følsomt elektronisk udstyr findes.

jUstering af for- og 
efterstrømning af gas. 

tømmer gasslangen og forhindrer porøsitet ved start  
og slutning af svejsningen, specielt nyttig ved MIg-
svejsning af aluminium.

ip23s. 

kabinettet er bygget til at beskytte dig  
og din maskine. Rebel kan modstå  
barske miljøer og er konstrueret  efter  
en høj standard. 

garanti. 

Rebel leveres med en bundsolid treårige garanti  
for hele svejseren.



Få MERE At VIDE oM  
hele familien. 

pRocES EM 215ic EMp 215ic
MIg-/MAg- og rørtrådssvejsning X X

MMA-SVEjSnIng X

lift tIg-svejsning X

MAtERiAlE EM 215ic EMp 215ic

Ulegeret stål X X

Rustfrit stål X X

Aluminium X X

pAkkEN iNDEholDER EM 215ic EMp 215ic
sMIg-svejsning X X

4,3-tommer (86 mm) lCD-/tFt-farveskærm X

lED-display X

klar til svejsning (Inkluderet tilbehør - herunder prøver på tilsatsmateriale) X X

230V/120V dobbelt indgangsspænding X X

lagring af svejseparametre X

Hot start (kun for MMA-svejsning) X

Arc Force (kun for MMA-svejsning) X

lift tIg start (kun for tIg-svejsning) X

triggerlås (2t, 4t) X

Spændingsjustering (kun MIg-svejsning) X X

Induktansjustering (kun MIg-svejsning) X X

justering af tilbagebrænding (kun MIg-svejsning) X X

justering af før-/efterstrømning (kun MIg-svejsning) X X

tEkNiSkE DAtA
Strøminterval 5-150A (120V), 5-240A (230V)

MIg- (MAg-) svejsningsudgang
205A/24,3V (230V) @ 25% arbejdscyklus 
130A/20,5V (120V) @ 20% arbejdscyklus

MAA- (SMAW-) svejsningsudgang
180A/27,2V (230V) @ 25% arbejdscyklus 
90A/23,6V (120V) @ 40% arbejdscyklus

tIg- (gtAW-) svejsningsudgang 
180A/17,2V (230V) @ 30% arbejdscyklus 
130A/15,2V (120V) @ 40% arbejdscyklus

Maksimal pladetykkelse 9,5 mm

Beskyttelsesklasse IP23S

godkendelser IEC/En 60974-1, 5, 7, 10, 12, 13. RoHS 

Anbefalet generatorstørrelse 7,5 kW (230V); 3,7 kW (110V)

Vægt 18,2 kg

Dimensioner (H 406 mm x B 229 mm x D 584 mm)

garanti 3 år - dækker hele svejseren

BEStilliNgSoplySNiNgER EM 215ic EMp 215ic
Varenummer 0700300986 0700300985 



valgfrit tilbehør. 

n MXl 270 Mig-brænder (0700200004)  
   eller pSF 305 Mig-pistol (0458401880)  
   til brug med 1,2 mm tråd

n  Fodpedal til tIg-svejsning, 4,6 m  
kabel (W4014450)

n  2-hjulet vogn (0459366887)

n  Warrior tech automatisk svejsehjelm 
(0700000400)

vær modig// skift til esab. få den mest Utrolige 
svejsemaskine, der kan medbringes overalt,  
og kan svejse alt. find Ud af mere på esab.com/rebel.

MEDFølgENDE tilBEhøR EM 215ic EMp 215ic
MXl 200 MIg-brænder, 3 m kabel X X

Elektrodeholderkit, 3 m kabel X

Returkabelkit, 3 m kabel X X

gasslange med lynkobling, 4,5 m X X

200 mm spole ok Aristorod 12.50 0,8 mm tråd X X

Drivruller og kontaktdyser for 0,6 - 0,8 - 1,0 mm tråd X X

n  Et fuldt sortiment af personligt 
beskyttelsesudstyr (PPE)

n  En komplet serie af 
tilsatsmateriale, herunder:

 Massiv tråd 
   ok Aristorod 12.50
   ok Autrod 12.51 

 Rustfrit stål 
   ok Autrod 308lSi
   ok Autrod 316lSi 

 Rørtråd 
   Coreshield 15
   ok tubrod 15.14 

   MMA-elektroder 
   ok 48.00
   ok 46.00
   ok 61.30



UovertrUffen service og sUpport. 
Rebel er, som alle ESAB-maskiner, underlagt vores forpligtelser for den bedst mulige kundeservice 
og support. Vores uddannede kundeserviceafdeling er forberedt på hurtig besvarelse af ethvert 
spørgsmål, løsning af problemer, og hjælp med vedligeholdelse og opgradering af dine maskiner. 
Vores produkter er dækket af den mest omfattende garanti i branchen. 

Med ESAB er du sikker på at du har købt en maskine der vil dække dine behov nu og i fremtiden. 
Produkt- og procesoplæring kan også leveres. Spørg din ESAB-repræsentant eller -distributør  
om en komplet ESAB-løsning.

for yderligere oplysninger, besøg esab.com/dare.

3-års garanti.

ESAB har branchens bedste service og support, hvilket betyder at hvis du har brug  
for hjælp, vil du være beskyttet af den mest omfattende garanti i branchen.
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