
 
 

 
BẢNG GIÁ BÁN 

MÁY HÀN INVERTER RULER 
(Áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01 thỏng 11 năm 2015) 

 

LOẠI MÁY DIỄN GIẢI 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

ARC-RU250C 
Máy hàn que kỹ thuật số, 1 Pha điện áp từ 150V-250V 1 pha;   Hàn que 
2.0mm - 4.0mm; Kèm theo kìm hàn + kẹp mát + 02 đầu nối cốt . 

3.100.000 

ARC-RU250J 
Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 150V-250V 1pha; Hàn que 
2.0mm - 4.0mm; Kèm theo kìm hàn + kẹp mát + 02 đầu nối nhanh. 

3.150.000 

ARC-RU250S 

Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 150V-250V 1pha; Hàn que 
2.0mm - 4.0mm; Kèm theo kìm hàn + kẹp mát + 02 đầu nối nhanh; tự 
động chọn nguồn điện vào 220V hoặc 380V 

4.000.000 

ARC-RU300C 
Máy hàn que kỹ thuật số, 1 Pha điện áp từ 150V-250V 1 pha;   Hàn que 
2.0mm - 4.0mm; Kèm theo kìm hàn + kẹp mát + 02 đầu nối cốt . 

4.500.000 

ARC-RU300J 
Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 150V-250V 1pha; Hàn que 
2.0mm - 4.0mm; Kèm theo kìm hàn + kẹp mát + 02 đầu nối nhanh. 

4.550.000 

ARC-RU300S 

Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 150V-250V 1pha; Hàn que 
2.0mm - 4.0mm; Kèm theo kìm hàn + kẹp mát + 02 đầu nối nhanh; tự 
động chọn nguồn điện vào 220V hoặc 380V 

5.100.000 

ARC-RU400N 
Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 300V-430V 3pha; Hàn que 
2.0mm - 5.0mm;  

6.850.000 

ARC-RU400S 
Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 250V-430V 3pha; Hàn que 
2.0mm - 5.0mm;  

7.900.000 

ARC-RU600-3 
Máy hàn que kỹ thuật số, điện áp sử dụng 250V-430V 3pha; Hàn que 
2.0mm - 5.0mm;  

15.000.000 

 

Tính năng khác biệt: 

  Sử dụng công nghệ vi điều khiển với phần mềm điều khiển thông minh, cho phép máy làm việc 
ổn định, chất lượng mối hàn đảm bảo. 

  Dải điện áp làm việc rộng (từ 150V đến 250V 1 pha hoặc 250V đến 430V 3 pha) thích hợp với 
những nơi có nguồn điện lưới không ổn định. 

  Đầy đủ các tính năng bảo vệ quá tải, bảo vệ quá nhiệt... 

 

 

RULER - Máy hàn Inverter sản xuất tại Việt Nam 

                                                                        Bảo hành miễn phí 12 tháng 


