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SMARTMIG 183 400V - 3 Φ
Ref. 033412

Fogyóelektródás, háromfázisú CO hegesztőgép, mely ideális szakembereknek. A készüléket 
acél-, inox- és nem intenzív használat mellett alumínium lemezek, hengerelt acéllemezek 
megmunkálására, javító és karbantartó munkákra ajánljuk. A « SMART » funkciónak 
köszönhetően a készülék beállítása egyszerű és döntéssegítő.

PROFESSZIONÁLIS TARTOZÉKOK

Gyárilag szállítva :
- 1 hegesztőpisztoly 150A (3m)
- 1 testkábel (3m)

www.gys.fr

 Háromfázisú 400V
 Szétszerelhető 150 A-es hegesztőpisztollyal és 3m-es kábelével szállítva a 

huzalcsere és a köpenycsere megkönnyítése végett.
 40 W-os motorral felszerelt huzalelőtoló biztosítja a folyamatos 

huzaladagolást.
 200 és 300 mm átmérőjű huzaltekercsek fogadására alkalmas.                                                                                                       
 4m³ -es gázpalack kapacitás.
 Alkalmas generátorról történő üzemeltetéshez (6,5 KVA).

MIG 2 AZ 1-BEN FUNKCIÓ

Műhelyben való hegesztéshez. 0,6 - 1 mm-es huzal 
fogadására alkalmas ebben a konfigurációban.

Kültéri hegesztéshez, ahol a gáz használat nem 
megengedett. Ebben az esetben, 0,9 - 1,2 mm-es porbeles 
huzallal, gázmentes hegesztéshez alkalmas.

TARTOZÉKOK

Hegesztőpisztoly bőrönd MB15
(nem tartozék, külön rendelendő)

Ref. 041226

A bőrönd tartalma :
▪ Áramvezető csúcsok :
-  Ø 0,6 M6-os acél/inox (x 5)
-  Ø 0,8 M6-os acél/inox (x 5)
-  Ø 0,8 M6-os alumínium (x 5)
▪ Áramvezető tartók 150A (x 3)
▪ Fúvókához rugók (x 5)
▪ Fúvókák 150A (x 3)

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

A SMART táblának köszönhetően a teljesítmény ( 4 állás) és a 
huzalgyorsaság  szabályozása rendkívül egyszerű. Megadja az ideális 
beállítást a hegesztendő lemezvastagsághoz és a huzal típusához ill. 
méretéhez.

Intuitív kezelőfelület betűk és színek segítségével.
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