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MMA med tre faser – TIG Lift 250A – 400 V mulighed for drift på langt strømkabel
Arbejder på en lang række indgangsspænding (340-460 V).

 250 A Tris fleksible buedynamik muliggør nem svejsning af stål, rustfrit stål, 
støbejern, rutil og almindelige elektroder.

 Ud over antiklæbende egenskaber leveres dette produkt med følgende:
▪ Justerbar varmstart: muliggør antændelse af alle typer metal
 - Lav varmstart til tynde metaller
 - Høj varmstart til metaller, der er vanskelige at svejse (snavsede eller 
oxiderede arbejdsstykker)
▪ Justerbar buekraft: sikrer bedre gennemtrængning og forebygger 
fastklæbning.

MMA (250A)

Uden tilbehør

PROFESSIONEL ENHED

www.gys.fr

MMA

5▷250 A
Ref. 010147

VALGFRIT (ref. 047341)
MMA-sæt
- Længde: 4 m
- Konnektor 35 mm²

Med 250 A TRI får du masser for pengene,
når det drejer sig om MMA-svejsning (elektrode) på et netværk 
med tre faser.
Med en beskyttelsesklasse på IP21 er maskinen meget robust.
Maskinen leveres med tastatur og digitalt display.
Dens driftscyklus er velegnet til professionelt arbejde inden for 
mekaniseret svejsning, plademetal og rørlægning.

 Nem opstart med funktionen TIG-Lift:
Maskinen forebygger wolframindtrængning og radioelektriske forstyrrelser.

 Med henblik på at skabe en glat svejsepille omfatter PROGYS 250 A Tri
den innovative funktion "Arc Down Slope" med:
▪ Automatisk frigørelse – med en enkelt bevægelse med brænderen
▪ Justerbar nedadgående hældning

TIG Lift (250 A)

Udstyret med beskyttelse i klasse IP21, der beskytter imod 
indtrængning af fingre til farlige dele samt mod lodrette 
vanddråber.
PROGYS 250 A TRI er særdeles velegnet til 
udendørsarbejde i marken


