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NOMADFEED 330-4

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica EN60974-5
(40°C) IP

U1 GAS NO
GAS 200 300 Electronic

Control
m/min cm/kg

17 Vdc - 113 Vdc
30 Vac - 80 Vac

0.6
-

1.6

0.9 / 1.0
-

2.4
 

100 W

1.0
-

24.0

1.6
cored wire

330 A @ 60%
200 A @ 100% 23 60x22x43

/ 13.8

MIG/MAG
DRAADAANVOER-

SYSTEEM Art. code 032415

Geleverd zonder accessoires

Aansluiten aan de netspanning

Spanning op de toorts

Indicator oververhitting

Indicator overspanning
van de voeding

Beveiligd tot 400V

Draaiknop om de 
aanvoersnelheid van 

het 
draad mee te 

regelen

ACCESSOIRES

GEOPTIMALISEERDE MIG/MAG INSTELLINGEN

SPECIAAL VOOR KLUSSEN OP LOCATIE

De NOMADFEED 330-4 is een draadaanvoersysteem dat zichzelf oplaadt met behulp van de elektrische energie van 
het lascircuit. Dit systeem is ideaal bij MIG/MAG lasprocedures en bijzonder geschikt voor on-site interventies. Het 
apparaat functioneert in combinatie met de meeste stroomgeneratoren.

www.gys.fr

ERGONOMISCH

INTENSIEF GEBRUIK

15 m 95 mm2 038349
20 m 95 mm2 038431

5 m 95 mm2 032439
10 m 95 mm2 032446

Verbindingskabels Kabels

 Elektronisch afstellen van de draadsnelheid dankzij de 
draaiknop op de voorzijde van het apparaat.
 Keuze werking van de trekker : 2T en 4T.
 Keuze van de manier waarop de snelheid geregeld kan worden : 

CC (stroombron) of CV (spanningsbron).
 Draaiknop waarmee de druk op de draad nauwkeurig bijgesteld kan 

worden.

 Eenvoudig te bedienen, met bedieningsknoppen die geschikt zijn 
voor het werken met handschoenen.
 Aansluiting euro toorts.
 Functie om snel het draad in te brengen.

 Hoge productiviteit dankzij de hoge inschakelduur (330A @ 60%).
 Kan gebruikt worden in combinatie met toortsen die lucht- of 

watergekoeld worden met een externe koelgroep.
 Krachtig elektronisch gestuurd draad-aanvoersysteem (100W).
 4 aandrijfrollen zorgen voor een doeltreffend aanvoersysteem

voor elk type draad.

 Printplaat beveiligd tegen water en stof.
 IP 23 behuizing, voor gebruik buiten.
 Aansluiting gas met filter, ter voorkoming van 

verontreiniging.
 Complete serie verbindingskabels (optioneel).
 Handvat om het verplaatsen van het apparaat te 

vergemakkelijken.

De originele aandrijfrol Type E - Ø 30 mm Type C - Ø 37 mm

Gevuld draad Ø 1.6 (038615) Ø 1.2 / 1.6 (038646)

E
C


