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PROGYS CEL 250 A TRI

Den fungerer med et vidt spekter av inngangsspenning (340 V / 460 V) og har kapasitet til å 
arbeide med lange strømkabler.

Den høye startspenningen på 100V gir den revolusjonerende lysbuedynamikk,
og gjør den unik på markedet. Den gjør brukeren i stand til å sveise
alle slags elektroder på enkelt vis:
Stål, rustfritt stål, støpejern, basiske, celluloseholdige og aluminium

Ved siden av funksjonen anti-innbrenning, har maskinen følgende 
egenskaper:

 Justerbar varmstart: 
Lett å starte sveising på alle slags metaller
- Lav varmstart: for tynne metallplater
- Høy varmstart: for deler som er krevende å sveise (skitne eller oksiderte 
deler)

 Justerbar lysbuestyrke: 
For en bedre penetrasjon og forebygging av innbrenning.

 MMA-puls: Utviklet for sveising av rør samt vertikal oppsveising.

MMA (250A)

Uten tilbehør
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 Enkel start med TIG Lift funksjon. Den forhindrer at wolfram inkluderes og 
radio-elektriske forstyrrelser.

 For å sikre myke sveiseperler inkluderer maskinen den innovative funksjonen 
‘lysbue-nedoverhelling’ med:
- Automatisk frigivelse - med en enkel bevegelse av sveisepistolen
- Justerbar nedoverhelling.

TIG (250A)

Ventilasjonstunnel for beskyttelse av 
integrert elektronikk mot støv:

• Sett MMA ref. 047341
Jordkabel (4m / ø 35mm²)
Elektrodeholder (4m / ø 35mm²)

• Fjernkontroll ref. 045675
(MMA/TIG 8m)

• Fotpedal ref. 045682
(MMA/TIG 4m)

Med sin robuste struktur og høye beskyttelsesklasse (IP 23), egner 
PROGYS CEL 250A TRI seg optimalt for profesjonelt arbeid ved 
mekanisk sveising, metallplater og rør.

AD ANTISTØV-VENTILASJON
KORRIDOR

ALTERNATIV

• Apparat beskyttelsesnivå er IP23, som betyr:
- Beskyttelse mot tilgang til farlige deler fra faste stoffer med ≥12,5 mm 
diameter og,
- Beskyttelse mot regn med 60% helling mot det vertikale.
Disse enhetene kan brukes ute i samsvar med IP23 beskyttelseindeks.
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Beskyttet & kompatibel

STRØMGENERATOR
(+/- 15%)

400V 3~ 16A 10-250A 62 50 47 45 38 38 180A 25% 100V 35/50 26x47x43
/ 21

10 kW
12,5 kVA


