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SMARTMIG 183 400V - 3 Φ
Ref. 033412

Máquina para solda trifásica MIG/MAG, ideal para o artesão. Projetado para a montagem, reparo 
ou manutenção de chapas ou perfis de aço, aço inoxidável e alumínio em uso não intensivo 
Regulação simples e intuitiva com a solução « SMART ».

ACESSÓRIOS PROFISSIONAIS

Fornecido de série:
- 1 tocha 150A (3m)
- 1 alicate de massa (3m)

www.gys.fr

 Trifásica 400V
 Entregue com uma tocha 150A removível de 3m para facilitar a troca do fio 

e bainha do cabo.
 Motor poderoso de 40W para garantir uma dobagem constante.
 Aceita bobinas de diâmetro 200 e 300 mm
 Pode receber botija de gás de 4m³
 Adaptada ao uso com gerador (6,5 KVA)

PROCESSOS MIG : 2 EM 1

Para soldadura na oficina. Nesta configuração, pode 
receber o fio de 0,6 a 1mm.

Para soldadura em ambientes expostos, onde não e 
permitido usar ao gás. Nesta configuração, pode receber 
arame tubular de 0,9 a 1,2mm. kit no gaz (041240)

ACESSÓRIOS

Caixa da tocha de MB15
(não fornecido)

Ref. 041226

Composição:
▪ Tubos de contato:
-Ø 0,6 M6 aço/inox (x 5)
-Ø 0,8 M6 aço/inox (x 5)
-Ø 0,8 M6 Alu (x 5)
▪ Suportes tubo de contato 150A 
(x 3)
▪ Molas para bico (x 5)
▪ Bicos 150A (x 3)

REGULAÇÃO SIMPLES

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

Configurações intuitivas com ponto de referencia  
de números e cores.

MÁQUINA PARA
SOLDA MIG-MAG 

TRIFÁSICA

15▷200A


