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TRIMIG 300-4S 400V - 3 ΦMIG - MAG

35▷300A Tuotenro. 033832 (ilman lisävarusteita)
Tuotenro. 021624 (ilman lisävarusteita)

TRIMIG 300-4S DV 230-400 V on ihanteellinen kolmivaiheinen «synerginen» hitsauslaite lukkosepän 
työhön, huoltamiseen ja puoliteolliseen tuotantotyöhön. Se soveltuu teräksen, ruostumattoman 
teräksen sekä alumiinin hitsaamiseen ja sitä suositellaan intensiiviseen ammattilaiskäyttöön Ø 
1.2mm (toisinaan Ø 1.6mm) asti käyttäen sen 4 rullan langansyöttölaitetta.

SAATAVILLA 3 TOIMINTOA

2 TOIMINTOA: SYNERGINEN TAI MANUAALINEN

 Tämän toiminnon avulla langan nopeusasetus on 
Automaattinen.
Valitse vain:
• langan tyyppi
• langan ø
• teho

TRIMIG 300-4S settaa 
sinulle optimaalisen 
langan nopeuden. 
Asetukset (langan 
läpimitta, langan tyyppi 
ja tila), mitkä on syötetty 
tässä tilassa pidetään 
muistissa ja ovat valmiita käyttöön seuraavaa työtä varten.
 Manuaalinen: Langan nopeuden manuaalinen säätö.

- Toimitetaan ilman lisävarusteita (tuotenro. 
033832)
- Mukana toimitetaan (tuotenro. 021624)
     1 poltin 350 A (4m)
     Maadoitin (4m)

www.gys.fr

 2T : 2-Tahtinen hitsaus.
 4T : 4-Tahtinen hitsaus, hitsaamiseen pitkillä jaksoilla ilman, että

liipaisinta pitäisi jatkuvasti painaa.
 Piste: tulppahitsausta varten

TUOTE
« Synergisessä » tilassa asentaminen on nopeaa ja helppoa. 
Mikroprosessoriohjain asettaa optimaalisen langan nopeuden 
automaattisesti. Tällä toiminnolla vältetään monimutkainen 
asennus ja optimaalisesta suorituskyvystä hitsauksessa 
varmistutaan.

LISÄVARUSTEET

Polttimen Kahva 350 A
Ø 1,2 (4m)

Tuotenro. 040946

SUUNNITELTU RASKAASEEN TYÖHÖN

Trimig 300-4S soveltuu Ø 200 / Ø 300mm 
lankakeloille.
Se on varustettu 4 rullan langansyöttölaitteella, 
mikä on ihanteellinen pehmeiden 
alumiinilankojen syöttämiseen sekä kaikkein 
vaativimpiin töihin.

Tuotenro. 043817

Maadoittimet
(4 m)

KAASUTON PROSESSI

Tämä prosessi mahdollistaa:
 Hitsaamisen ydintäytelangalla polariteetin käännön ansiosta.
 Ulkoisesta ympäristöstä aiheutuvien häiriöiden (tuuli) huomiotta 

jättämisen.


