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Kan drives med en lang række forskellige indgangsspændinger (340 V/460 V) og er i stand til at 
arbejde på lange strømkabler.

Den høje startspænding på 100 V giver produktet dets revolutionerende 
buedynamik
og gør det unikt på markedet. Brugeren får lejlighed til nem svejsning
af alle slags elektroder:
stål, rustfrit stål, støbejern, almindelig, cellulosisk og aluminium

Ud over de klæbefri egenskaber leveres med denne maskine med:
 Justerbar varmstart: 

Nem opstart af svejsning på alle slags metaller
- Lav varmstart: til tynde plademetaller
- Høj varmstart: til alle typer arbejdsstykker, der er vanskelige at svejse 
(snavsede eller oxiderede dele)

 Justerbar buestyrke: 
Sikrer bedre gennemtrængning og forebygger fastklæbning.

 MMA-puls: Udviklet til rørsvejsning såvel som lodret opsvejsning.

MMA (250A)

Uden tilbehør
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 Nem opstart med TIG-løftefunktion Forebygger wolframindtrængning og 
radioelektriske forstyrrelser.

 Med henblik på at sikre en glat svejsepille omfatter maskinen den innovative 
funktion "Arc Down Slope" med:
- Automatisk frigørelse – med en enkelt bevægelse med brænderen
- Justerbar nedadgående hældning.

TIG (250 A)

Ventilationstunnel, der beskytter den 
indbyggede elektronik imod støv:

• Sæt med MMA ref. 047341
Jordingskabel (4 m/ø 35 mm²)
Elektrodeholder (4 m/ø 35 mm²)

• Fjernbetjening ref. 045675
(MMA/TIG 8 m)

• Pedal ref. 045682
(MMA/TIG 4 m)

Med den robuste struktur og høje beskyttelsesklasse (IP 23) er 
PROGYS CEL 250 A TRI ideel til professionelt arbejde inden for 
mekaniseret svejsning, pladebetal og rørlægning.

AD VENTILATION IMOD STØV
GANG

EKSTRAUDSTYR

• Maskinens beskyttelsesniveau er IP23, hvilket betyder:
- Beskyttelse imod indtrængning af faste legemer med en diameter på 
≥12,5 mm i farlige dele og
- Beskyttelse imod regn, der hælder 60 % mod lodret.
Disse enheder kan bruges udenfor i overensstemmelse med 
beskyttelsesindekset IP23.

IP 23


