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Gysmi E160 + LCD TECHNO 11
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LCD TECHNO 11

LCD alta qualidade : Proteção UV/IR DIN 15 
Campo de visão: 98 x 35 mm

Peso total: 400 g

Alimentação: Solar

Filtro : 
- Cor clara : Cor 3
- Cor sombra : 11
- Tempo de reação à iniciação ≤ 0,6 ms
 - Ideal MMA/MIG-MAG/TIG: de 10 a 200 A

INVERSOR
P A R A SOLDA A

E L E T ROD O
(MMA)

10▷160A

Ref. 031456

Entregue em embalagem com : 
- Máscara LCD TECHNO 11
- Cabo garra negativa (1,6m/ø16mm²) 
- Porta-eletrodo (2m/ø16mm²)

Ref. 031456

Entregue em maleta com :
- Cabo garra de negativa (1,6m / ø16mm²) 
- Porta-elétrodo (2m / ø16mm²)

Ref. 016002

www.gys.fr

O GYSMI E160 é um produto revolucionário com características de solda inigualáveis para
os elétrodos básicos (rutilos, inox, ferro fundido…)

  Equipamento a tecnologia INVERTER commandado por 
microprocessador.
«Touchpad» e display digital.

  MMA : a dinâmica de arco produzida é única no mercado. Os
elétrodos básicos não causam qualquer problema. Além do «Arc
Force» e do «Anti-Sticking», este produto é o único monofásico 
desta
potência no mercado a oferecer um «Hot Start» regulável para 
todos
os elétrodos.

  TIG-LIFT : Com seu microcontrolador, a iniciação em TIG é
muito fácil.

  Ele é protegido para poder funcionar com geradores e contra
variações de tensão de alimentação (+/-15%).

  Dado seu ciclo de funcionamento elevado à forte intensidade,
se aconselha de conectá-lo à uma tomada 16 A com fusível lento,
ou de adaptá-lo para uma tomada de potência superior.


