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MÁQUINA PARA 
SOLDA 

MIG - MAG 

40▷140A
Ref. 032859

Máquina para solda monofásica MIG/MAG 140A.
Portátil, ideal para os trabalhos de manutenção. 
Regulação simples e intuitiva com a solução.

Esta máquina foi projetada para a união, reparação ou 
manutenção de chapas ou placas em aço, inox.

Portátil, ela pesa não mais de 23 kg.

De baixo consumo, ela é alimentada em uma 
simples tomada doméstica  de 230V - 13A.

 Ela aceita bobinas de Ø 100 e 200 mm.

MIG/MAG para solda em atelier Ø fio 0,6 – 0,8 mm

NO GAZ para solda externa Ø fio 0,9 mm

kit no gaz (041240)

Com o SMARTMIG 152, acabaram as 
regulações fastidiosas.

Graças à tabela SMART, a regulação da 
potência (4 posições) e da velocidade de fio 
é facilitada.
Ela indica a regulação adequada em função 
do tipo e do diâmetro de fio usados, e da 
espessura da chapa a ser soldada.

Regulação simples e rápida

Com sua regulação intuitiva,
Regule sua máquina em apenas 

alguns segundos.

MADE in PRC

Seu ventilador a débito constante a protege de 
sobreaquecimentos.

2
PROCEDIMENTOS

Entregue com cabo garra de 
massa e toche EURO 2 m.


