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Gysmi E160 + LCD TECHNO 11
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6
7.5160

Protected & Compatible
1.6

LCD TECHNO 11

Zeer goede kwaliteit : Bescherming UV/IR DIN 15
Gezichtsveld : 98 x 35 mm

Totaalgewicht : 400 g

Voeding : Uitsluitend zonnecellen

Filter :
- Heldere tint : Tint 3
- Donkere tint : Tint 11
- Reactietijd bij ontsteking ≤ 0,6 ms
- Ideaal MMA/MIG-MAG/TIG : van 10 tot 200 A

LASSEN MET
ELEKTRODEN

(MMA)

10▷160A
Art. code 031456

Geleverd in doos met :
- LCD TECHNO 11 lashelm
- Massakabel (1,6m / ø16mm²)
- Elektrodehouder (2m / ø16mm²)

Art. code 031456

Geleverd in een koffer samen met :
- Massa-kabel (1,6m / ø16mm²)
- Elektrode-houder (2m / ø16mm²)

Art. code 016002

www.gys.fr

De GYSMI E160 is een revolutionair lasapparaat met ongeëvenaarde laskwaliteiten, geschikt 
voor het lassen van basische elektroden (rutiel, inox, gietijzer...)

  Micro-processor gestuurd INVERTER lasapparaat. 
Tactiel toetsenbord en digitaal display.

  MMA : dit lasapparaat heeft een unieke boogdynamiek. De basische 
elektroden vormen geen enkel probleem. Dit lasapparaat is het 
enige enkelfase lasapparaat met dit vermogen dat naast de Arc 
Force-functie en de Anti-Sticking-functie tevens over een instelbare 
Hot-Start-functie voor alle types elektroden beschikt.

  TIG-LIFT : Dankzij de micro-controleur is ontsteken in TIG
zeer eenvoudig.

  Het apparaat is beveiligd bij generator-gebruik en tegen variatie 
in de voedingsspanning (+/-15%).

  Vanwege de zeer hoge inschakelduur bij intensief gebruik 
wordt aangeraden om het lasapparaat aan te sluiten op een 16A 
stopcontact met een vertraagde zekering, of om het aan te passen 
aan een stopcontact met een groter vermogen.


