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TIG 160 DC Lift

Acest TIG DC polivalent încorporează tehnologia Invertor de ultimă generație care îi permite să sudeze în modul 
TIG LIFT și să aibă o performanță de neegalat în MMA cu electrozi comuni (rutil, oțel inoxidabil, fontă), precum și cu 
electrozi bazici.

 TIG : Tehnologia sa concentrată face ca acesta să fie foarte ușor de 
amorsat în modul LIFT și foarte util în locurile în care HF nu este permis. 
Acesta dispune de o serie de parametri necesari pentru a oferi un finisaj 
demn de un TIG de înaltă calitate, datorită pantei downslope (reglabilă 
de către utilizator) și a funcției post-gaz (gestionat automat), spre 
deosebire de o stație MMA echipată cu un pistolet cu supapă.

POLIVALENT
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20▷160A Ref. 011106

Furtunul său de gaz permite utilizarea unor pistoale TIG profesionale. 
Complet, livrat împreună cu un pistolet cu dublu buton SR17 4m și o 
cutie de accesorii TIG.

 MMA : Acesta încorporează un mod MMA complet cu pornire funcție 
Hot Start reglabilă,
Arc Force și Anti Sticking îi permit să sudeze cu precizie cu majoritatea 
electrozilor.

INTERFAȚĂ INTUITIVĂ
Panoul de control digital permite ajustarea rapidă și simpla a aparatului.

UȘOR DE TRANSPORTAT

Foarte ușor (5 kg), acest produs este protejat împotriva supratensiunilor 
de până la 400V și poate funcționa pe generatoare (6Kw +/- 15%), 
rămânând în același timp eficient.

Adjustable
Downslope

Automatic
Postgas

1>10 s

I

Aparat cu accesorii :
- pistolet TIG SR17DB (4m)
- cutie de consumabile 
- clemă de masă (1.6m / ø 16mm²)
- suport electrod(2m / ø16mm²)
- curea


