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PROGYS CEL 250 A TRI

Urządzenie działa w szerokim zakresie napięcia wejściowego (340 V / 460 V) i jest w stanie 
pracować przy długich kablach zasilających.

Wysokie napięcie przy uruchamiani równe 100V zapewnia rewolucyjną 
dynamikę łuku
i czyni urządzenie unikalnym na rynku. Urządzenie umożliwia spawanie 
dowolnym
rodzajem elektrod w łatwy sposób:
stalowymi, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi, podstawowymi, celulozowymi i 
aluminiowymi

Oprócz funkcji zapobiegania przyleganiu, maszyna posiada następujące 
właściwości:

 Gorące uruchomienie z regulacją: 
Łatwe uruchamianie spawania dowolnego rodzaju metalu
- Gorące uruchomienie z niską wartością: dla cienkich blach
- Gorące uruchomienie z niską wartością: dla trudnych do spawania elementów 
(brudnych lub utlenionych)

 Wymuszanie łuku z regulacją: 
Lepsza penetracja i zapobieganie przywieraniu.

 MMA Pulse: Do spawania rur i spawania pionowego.

MMA (250 A)
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 Łatwy rozruch dzięki funkcji TIG Lift. Zapobiega to wtrąceniom wolframu i 
zakłóceniom radioelektrycznym.

 Aby zapewnić gładki ścieg spoiny, urządzenie jest wyposażone w 
innowacyjną funkcję „zmniejszania natężenia łuku”, z następującymi 
właściwościami:
- Automatyczne uruchamianie – prostym ruchem palnika
- Zmniejszanie natężenia z regulacją.

TIG (250 A)

Tunel wentylacyjny chroniący 
wewnętrzne układy elektroniczne 
przed zapyleniem:

• Zestaw MMA nr kat. 047341
Przewód uziemienia (4m / ø 35mm²)
Uchwyt elektrody (4 m / ø 35 mm²)

• Zdalne sterowanie, nr kat. 045675
(MMA/TIG 8 m)

• Pedał nr kat. 045682
(MMA/TIG 4m)

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiemu stopniowi ochrony (IP 23), spawarka PROGYS CEL 250 A TRI 
doskonale nadaje się do profesjonalnej pracy przy spawaniu mechanizmów, blachy i rur.

AD WENTYLACJA Z ZABEZPIECZENIEM 
PRZED PYŁEM KORYTARZ

OPCJA

• Poziom ochrony urządzenia to IP23, co oznacza następujące właściwości:
- zabezpieczenie przed dostępem do niebezpiecznych części stałych o 
średnicy ≥12,5 mm,
- Ochrona przed deszczem nachylonym o 60% względem pionu.
Urządzenia te mogą być użytkowane na zewnątrz zgodnie ze stopniem 
ochrony IP23.

IP 23


