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Den arbetar med ett stort utbud av ingångsspänning (340 V / 460 V) och kan arbeta med långa 
strömkablar.

Den höga startspänningen på 100V ger den en revolutionerande bågdynamik
och gör den unik på marknaden. Det gör det möjligt för användaren att svetsa 
alla
typer av elektroder lätt:
Stål, rostfritt stål, gjutjärn, bas, cellulosa och aluminium

Förutom anti-klister funktionen har denna maskin:
 Justerbar varm start: 

Lätt att börja svetsa alla typer av metall
- Låg varm start: för tunna metallsjok
- Hög varm start: för svårsvetsade bitar (smutsiga eller oxiderade delar)

 Justerbar bågkraft: 
För bättre penetration och förebyggande av klistring.

 MMA Puls: Utvecklad för rörsvetsning samt vertikal svetsning.

MMA (250A)

Utan tillbehör
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 Enkel start med TIG Lift-funktionen. Den förhindrar volframintag och 
radiostörningar.

 För att säkerställa en jämn svetspärla innehåller maskinen den innovativa 
funktionen "Arc Down Slope" med:
- Automatisk lösgöring - med en enkel rörelse med ficklampan
- Justerbar ned-lutning.

TIG (250A)

Ventilationstunnel för att skydda 
elektroniken ombord mot damm:

• Kit MMA art. 047341
Jordkabel (4m / ø 35mm²)
Elektrodhållare (4m / ø 35mm²)

• Fjärrkontroll art. 045675
(MMA / TIG 8m)

• Fotpedal art. 045682
(MMA / TIG 4m)

PROGYS CEL 250 A TRI är med sin robusta struktur och höga 
skyddsklassificering (IP 23) idealisk för professionellt arbete inom 
mekaniserad svetsning, plåt och rörledningar.

AD Antidammventilation
KORRIDOR

ALTERNATIV

• Maskinens skyddsnivå är IP23, vilket innebär :
- Skydd mot åtkomst till farliga delar från fasta lemmar med en diameter 
som är ≥12,5 mm och
- Skydd mot regn 60% mot vertikal.
Dessa enheter kan användas utomhus i enlighet med skyddsindexet IP23 .
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400V 3~ 16A 10-250A 62 50 47 45 38 38 180A 25% 100V 35/50 26x47x43
/ 21

10 kW
12,5 kVA


