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TRUE COLOR
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Ref. 013728

Livrat în set împreună cu : 
• Cablu de masă (1.6 m / ø 16 mm²)
• Suport electrod (2 m / ø 16 mm²)
• Cască LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

160 A
10 mm

max. Ø 1.6  4.0

MMA
INVERTOR

MONOFAZAT

10  160 A

Posedând cea mai recentă tehnologie electronică și un design robust, GYSMI E163 asigură o sudură 
profesională pe piese oțel, fontă și oțel inoxidabil cu grosime de până la 10 mm. Este de asemenea 
prevăzut cu 3 modalități de sudură MMA, MMA Pulsat și TIG lift ce oferă un aspect mult mai estetic al 
sudurii, datorită fuziunii sale insesizabile.

ASISTENȚĂ LA SUDARE

 Greutatea redusă a generatorului (4,6 kg).
 Volum redus (12x21x27 cm)Poate fi depozitat oriunde (raft, cărucior, etc.)
  1 mâner cu o curea de umăr pentru un transport ușor.

ULTRA MOBIL

SECURITATE

 Răcire optimizată a stației cu protecție termică. 
 Are 2 viteze de ventilație (în funcțiune / în gol).
 Protecție împotriva tensiunilor supraîncărcate. 
 Compatibil cu generatorul. 

 MMA : Sudează cu ușurință majoritatea electrozilor cu înveliș: oțel (rutil și 
bazic), oțel inoxidabil și fontă (până la Ø 4,0 mm).

 MMA PULSAT : Pentru sudare în poziții verticale ascendente.

 TIG Lift : Pentru o lucrare atentă pe tablă subțire.

3 MODURI DE SUDURĂ

Hot Start (ajustabil) :
Supracurent reglabil la aprindere atunci când electrodul 
intră în contact cu piesa de lucru. Elimină riscul de lipire 
atunci când electrodul și piesa de prelucrat sunt reci. 

Arc Force :
Furnizează supracurent atunci când este necesară 
menținerea arcului electric.

Antisticking :
Reduce riscul de lipire a electrodului în contact cu piesa 
de lucru.

MMA Pulsat (ajustabil) :
Ideal pentru sudarea verticală ascendentă.
Posibilitatea reglării frecvenței.

TIG Lift (ajustabil) :
Facilitează inițierea pentru a obține o sudură de calitate. 
O simplă mișcare a încheieturii mâinii în sus declanșează 
panta descendentă automată iar astfel sudura se termină 
treptat și îngrijit. 

Filtru :
- Nuanță deschisă : Nuanța 4
- Nuanță închisă Nuanța 9/13
- Timp de reacție la inițierea arcului ≤ 0,3 ms 
- Ideal pentru MMA/MIG-MAG : de la 5 la 400 A
- Ideal pentru TIG : de la 5 la 300 A

Calitate înaltă : Protecție UV/IR DIN 15
Câmp vizual : 92 x 42 mm

Greutate totală : 440 g

Alimentare cu energie electrică : Doar 
solar

Testat din fabrică împotriva supratensiunilor 
de până la 400 V, este potrivit pentru 
utilizarea pe generatoare datorită ”Protec 
400”. 


