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MÁQUINA PARA 
SOLDA MIG/

MAG
30  160A Ref. 012974

PARTICULARIDADE

REGULAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

APLICAÇÕES BOBINA

MOBILIDADE

TOCHA

2 EM 1

CONSUMO

Soldagem sem gás - Este processo permite:

• De Soldar com arame tubular.

• Ser insensível a perturbações do ambiente exterior (correntes de ar, etc.). 

• Maior portabilidade devido à ausência de botija volumosa. Ideal para trabalhos difíceis de 

alcançar ou ao ar livre.

Projetado para a montagem, 
reparo ou manutenção de chapas 
ou perfis de aço, aço inoxidável e 
alumínio em uso não intensivo.

Esta máquina de soldagem monofásica foi projetada para a soldagem MIG-MAG (160A) de 
aços, aço inoxidável e alumínio. Móvel, Ajuste simples e intuitivo com a solução «SMART», 
ideal para trabalhos de manutenção.

• Desenrolamento constante 
graças ao seu potente 
enrolador de mangueiras 
motorizado de 40W.
• Aceita bobinas de  
ø 100 e 200 mm.

• 2 rodas giratórias dianteiras
• Alça para segurar a garrafa 
de gás

• A tocha é removível para 
facilitar a troca de fios e outros 
consumíveis.
• Fornecido com cabo de terra 
e lanterna de 2,2 m
(Mano não fornecido)

• MIG-MAG pour soudage en 
atelier - ø 0,6-0,8-1,0 mm
• NO GAS pour soudage même 
en extérieur - fil fourré 0,9-1,2 
mm

De baixo consumo, ela é 
alimentada numa simples 
tomada doméstica de 230V - 
16A.

Com o Smartmig, 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 da 
espessura da chapa a ser soldada.

Com sua regulação intuitiva, 
configure sua máquina em 
apenas alguns segundos.


