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SMARTMIG 183 400V - 3 Φ
Ref. 033412

Trefaset  MIG/MAG svejseapparat i fuld størrelse på 180 A. Ideelt til almindelig brug på 
værksteder. Perfekt egnet til ikke intensivt arbejde ved montage, reparation og vedligehold af 
dele eller plader i stål, rustfrit stål eller aluminium. 
Let at bruge takket være det intuitive «SMART»-kontrolpanel. 

PROFESSIONELT TILBEHØR

Inkluderet :
- 1 pistol 150 A (3m)
- Jordklemme (3m) 

www.gys.fr

 400V trefaset
 Leveres med 150A pistol (længde 3m).
 Euro pistol-stik til enkel udskiftning af tråd og foring.
 Kraftig 40W motor som giver en smidig og konstant trådhastighed.
 Til brug med trådruller på Ø 200 mm (5 kg) og 300 mm (15 kg). 
 Den er kompatibel til brug på generator (6,5 KVA)

MIG PROCESSER: 2 I 1

TILBEHØR

Pistol MB15 sæt (150A)
(Ikke inkluderet)

Ref. 041226

Sæt:
▪ Kontaktspidser:
- Ø 0,6 M6 stål / rustfri (x 5)
- Ø 0,8 M6 stål / rustfri (x 5)
- Ø 0,8 M6 alu (x 5)
▪ Kontaktspidser understøtter 
150A (X 3)
▪ Fjedre til dyse (x 5)
▪ Dyser 150A (x 3) 

SMART KONTROLPANEL

Ideelle indstillinger er angivet på forhånd. Bare vælg trådens type og 
diameter, samt tykkelsen af metallet.
«SMART»-kontrolpanelet gør det nemt at indstille spændingen
(4 positioner) og trådens hastighed. 

Juster dine svejseparametre på få sekunder
takket være de intuitive indstillinger.

MIG-MAG

15▷200A

Ø 0,.6 - 1mm tråd.

Til udendørs svejsning med en tråd på Ø 0,9 - 1,2 mm.
kit no gaz (041240)


