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PROGYS 250 A TRI

IP21

3-faset MMA – TIG Lift 250A – 400V med kapasitet til å fungere med en lang strømkabel
Fungerer med et vidt spekter av inngangsspenning (340V > 460V).

 Fleksibel lysbuedynamikk hos 250 A Tri muliggjør lettvint sveising av stål, 
rustfritt stål, støpejern, rutile eller basiske elektroder.

 I tillegg til anti-innbrenning, har dette produktet følgende egenskaper:
▪ Justerbar varmstart: muliggjør tenning av alle slags metaller
 - Lav varmstart for tynne metaller
 - Høy varmstart for metaller som er krevende å sveise (skitne eller 
oksiderte deler)
▪ Justerbar lysbuestyrke: for bedre penetrasjon og forebygging av innbrenning.

MMA (250A)

Uten tilbehør

PROFESJONELL ENHET

www.gys.fr

MMA

5▷250A
Ref. 010147

EKSTRAUTSTYR (ref 
047341)
MMA-sett
- Lengde: 4 m
- Kobling 35 mm²

Med uslåelig pris og ytelse er 250 A TRI optimal
for MMA-sveising (elektrode) på et 3-faset nettverk.
Med beskyttelsesklassen IP21 er maskinen svært robust.
Maskinen har et berøringstastatur og et digitalt display.
Dens driftssyklus egner seg for profesjonelt arbeid innen 
mekanisert sveising, metallplater og rør.

 Enkel start med TIG-Lift funksjon:
Maskinen forhindrer at wolfram inkluderes og radio-elektriske forstyrrelser.

 For å sikre myke sveiseperler inkluderer PROGYS 250 A Tri
den innovative funksjonen «lysbue-nedoverhelling» med:
▪ Automatisk frigivelse - med en enkel bevegelse av sveisepistolen
▪ Justerbar nedoverhelling

TIG Lift (250A)

Utstyrt med beskyttelsesklassen IP21, er den beskyttet mot 
tilgang til farlige deler med en finger, og mot vertikale dråper 
hos vanndråper.
PROGYS 250 A TRI er fremfor alt egnet for utendørs arbeid 
på stedet
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Beskyttet & kompatibel

STRØMGENERATOR
(+/- 15%)

400V 3~ 16A 5-250 A 62 50 47 45 38 19 120A 15% 66V 35/50 20x42x32
/ 11,3

10 kW
12,5 kVA


