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Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 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

PROGYS 250 A TRI

IP21

MMA-TIG Lift 250 A-400 V trifásico. Opera em cabos de energia de grandecomprimento  e numa 
ampla faixa de tensão de entrada (340 V> 460 V).

 Sua dinâmica de arco muito flexível permite de soldar com grande  
facilidade todos os elétrodos aço, inox, ferros fundidos, rutilos, básicos.

 Além do Anti-Sticking, este produto oferece:
▪ O Hot Start regulável : facilita o escorvamento de todos os tipos de metais:
  - Hot start fraco para chapas finas
  - Hot start elevado para metais difíceis de soldar (peças sujas ou oxidadas).
▪ O Arc Force ajustável :
 - que permite uma melhor penetração e evita os riscos de «cola».

FONCTION MMA

Sem acessórios

APARELHO PROFISSIONAL

www.gys.fr

MÁQUINA PARA 
SOLDA MMA

5▷250A Ref. 010147

OPÇÃO (ref 047341):
KIT MMA
Pince de masse
Porte-électrode
- Cabo longo 4 m
- Conector 35 mm²

Para uma excelente relação preço / qualidade, o PROGYS 250 A 
Tri é ideal para soldar ao eletrodo numa rede trifásica
Equipado com uma estrutura  (IP 21) e muito resistente, ele tem 
um teclado táctil e um display digital.
Seu ciclo de trabalho elevado e adaptado para trabalhos 
profissionais \soldadura mecânica, da caldeira e da tubulação.

 O escorvamento facilitado ao seu processo TIG Lift.
Evita a inclusão de tungstênio e as perturbações rádio-elétricas.

 No fim da soldadura para um cordao de solda estético
e sem cratera, o PROGYS 250 A tri integra uma função
inovadora» enfraquecimento do arco» com:
▪ acionamento automático pelo simples movimento da tocha.
▪ duração de enfraquecimento ajustável

TIG Lift (250A)

Equipado com uma classe de proteção IP21, é protegido 
contra o acesso a peças perigosas com um dedo e 
contra quedas verticais de gotas de água.
PROGYS 250 A TRI  é particularmente adequado para 
trabalho externo no obras.


