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PROGYS CEL 250 A TRI

Ele opera numa ampla faixa de tensão de alimentação (340 V / 460 V) e mantém todas as suas 
qualidades, mesmo com cabos muito longos

Sua muita alta tensão de vácuo de 95V lhe dá uma dinâmica de arco 
revolucionário Permite de soldar com grande facilidade  todos os eletrodos aço, 
inox, ferro fundido, rútilos ou básicos, celulósicos e alumínio.

Além do Anti-Sticking, este produto oferece:
 Hot Start regulável : 

Facilita a iniciação de todos os tipos de metais 
- Hot start fraco para chapas finas
- Hot start elevado para metais difíceis de soldar (peças sujas ou oxidadas).

  Arc force ajustável : 
Fornece melhor penetração e evita o risco de aderência, os riscos de «cola».

 MMA Pulse : desenvolvido para soldadura de tubos / tubulações assim 
como para posições verticais da soldadura ascendente.

MMA (250A)

Aparelho fornecido sem acessórios

APARELHO PROFISSIONAL

www.gys.fr

MMA
TRIFÁSICO

5▷250A Ref. 010215

  O escorvamento facilitado ao seu processo TIG Lift. Evita a inclusão de 
tungstênio e as perturbações rádio-elétricas.

  No fim da soldadura para um cordão de solda estético e sem cratera, o 
PROGYS CEL 250A TRI  integra uma função inovadora» enfraquecimento do 
arco» com:
- Acionamento automático pelo simples movimento da tocha.
- Duração de enfraquecimento ajustável

TIG (250A)

Corredor de ventilação para proteger 
as partes eletrônicas da poeira.

• Kit MMA n°3 ref.  047341
- Cabo garra negativa (4m / ø 35mm²)
- Suporte do eletrodo (4m / ø 35mm²)

• Controle remoto manual
ref. 045675 (MMA / TIG 8m)

• pedal de controle remoto
ref. 045682 (MMA / TIG 4m)

Com uma estrutura muito robusta, o PROGYS CEL 250 A TRI é ideal para 
trabalhos intensivos de soldadura mecânica, caldeiraria e tubulação.

AD ANTI-DUST VENTILATION
CORRIDOR

OPÇÃO

• O material tem um índice de proteção IP23, o que significa:
- proteção contra o acesso a partes perigosas de corpos sólidos com um 
diâmetro> 12,5 mm e,
- proteção contra chuva direcionada a 60% em relação a vertical.
Este equipamento pode, portanto, ser usado ao ar livre de acordo com o 
grau de proteção IP23.

IP 23


