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SMARTMIG 183 400V - 3 Φ
Artikel code 033412

Driefasig MIG/MAG lasapparaat, ideaal voor professioneel laswerk.  Ontworpen voor assemblage 
en reparatie of onderhoud van plaatwerk of profielen van staal, rvs en aluminium, 
voor niet-intensief gebruik.  Eenvoudig en snel in te stellen dankzij de « SMART » oplossing.

PROFESSIONELE ACCESSOIRES

Standaard geleverd met :
- Eén 150A toorts (3m)
- Eén massa klem (3m)

www.gys.fr

 Driefasig 400V
 Geleverd met een 3m 150A afneembare toorts, zodat de draad en de 

mantel eenvoudig verwisseld kunnen worden.
 Krachtige 40W motor, voor een constante draadaanvoer.
 Geschikt voor spoelen met een diameter van 200 en 300 mm
 Geschikt voor gasflessen van 4m³
 Geschikt voor een gebruik met een generator (6,5 KVA).

PROCEDURES MIG : 2 IN 1

Voor het lassen in de werkplaats. In deze configuratie is het 
apparaat geschikt voor draad van 0,6 tot 1 mm.

Voor het lassen in moeilijke omstandigheden waarin geen 
gas gebruikt kan worden. In deze configuratie is het apparaat 
geschikt voor draad van 0,9 tot 1,2 mm. kit no gaz (041240)

ACCESSOIRES

Koffer Toorts MB15
(niet standaard meegeleverd)

Ref. 041226

Samenstelling :
▪ Contact tips :
- Ø0,6 M6 staal/rvs (x 5)
- Ø0,8 M6 staal/rvs (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
▪ Contact tip houders 150A (x 3)
▪ Mondstuk voor nozzles (x 5)
▪ Nozzles 150A (x 3)

EENVOUDIG IN TE STELLEN

Dankzij de SMART tabel kunnen het vermogen (4 standen) en de 
draadsnelheid eenvoudig ingesteld worden. Het apparaat geeft de 
ideale instelling aan, afhankelijk van het type en de diameter van de 
gebruikte draad, en de dikte van het te lassen plaatwerk.

Intuïtieve bediening dankzij weergave letters en kleuren.
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