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PROGYS CEL 250 A TRI

Functioneert over een groot spanningsbereik (340 V / 460 V) en behoudt al zijn kwaliteiten, zelfs 
met lange kabels.

De zeer hoge nullastspanning, 95V, geeft dit apparaat een revolutionaire 
boogdynamiek.  Alle elektroden kunnen met het grootste gemak gelast worden : 
staal, rvs, gietstaal, basische elektroden, cellulose elektroden en 
aluminium.
Naast de Anti-Sticking functie biedt dit apparaat ook:

 Regelbare Hot Start :  
Eenvoudige start met alle soorten metalen
- Zwakke Hot start  : voor fijn plaatwerk
- Intensieve Hot Start, voor moeilijk te lassen metalen (vervuilde of geoxideerde 
onderdelen)

  Regelbare Arc Force : 
Geeft een betere inbranding en voorkomt plakken.

 MMA Puls : ontwikkeld voor het lassen van buizen/pipelines en bij verticaal 
opgaand lassen.

MMA (250A)

Lasapparaat zonder accessoires
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 Eenvoudige opstart dankzij het TIG Lift principe. Voorkomt wolfraam 
insluitingen en radio-elektrische storingen.

 Om aan het einde van de lasprocedure een esthetische lasrups zonder 
kraters te krijgen, heeft de PROGYS CEL 250A TRI een vernieuwde « down 
slope » functie met :
- Automatische activeren, door een eenvoudige beweging met de toorts.
- Instelbare down slope tijd. 

TIG (250A)

Ventilatie kanaal om de elektronische 
onderdelen te beschermen tegen stof.

• Kit MMA n° 5 Art. code 047341
- Massakabel (4m / ø 35mm²)
- Elektrodenhouder (4m / ø 35mm²)

• Handmatige afstandsbediening
Art. code 045675 (MMA / TIG 8m)

• Afstandsbediening met voetpedaal
Art. code  045682 (MMA / TIG 4m)

De PROGYS CEL 250 A TRI is, met zijn zeer robuuste structuur, het 
ideale lasapparaat voor intensieve laswerkzaamheden zoals ketel-
lassen en het lassen van buizen.
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OPTIONEEL

• Het apparaat heeft een beveiligingsgraad IP23, wat betekent dat :
- het beveiligd is tegen toegang in gevaarlijke delen van solide voorwerpen 
waarvan de diameter >12.5 mm en 
- dat het beveiligd is tegen vallende waterdruppels (60% ten opzichte van 
een verticale lijn).
Deze apparaten kunnen dus buiten gebruikt worden in overeenstemming 
met veiligheidsindicatie IP23.

IP 23


