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TRIMIG 300-4S 400V - 3 ΦMIG - MAG

35▷300A Ref. 033832 (uden tilbehør)
Ref. 021624 (med tilbehør)

TRIMIG 300-4S DV 230-400V er det ideelle "synergistiske" svejseapparat til låsesmedearbejde, 
vedligeholdelse og halvindustrielt produktionsarbejde. Velegnet til svejsning af stål, rustfrit stål 
og aluminium og anbefales til intensivt professionel brug op til Ø1,2 mm (lejlighedvist Ø1,6 mm) 
ved brug af en wireføder med fire valser.

3 FUNKTIONER TILGÆNGELIGE

2 FUNKTIONER: SYNERGISTISK ELLER MANUEL

 Med denne funktion indstilles wirehastighed automatisk.
Vælg blot:
• wiretype
• wirediameter
• strøm

TRIMIG 300-4S 
indstiller den optimale 
wirehastighed for 
dig. Indstillingerne 
(wirediameter, wiretype 
og tilstand) som indtastet i
denne tilstand gemmes i 
hukommelsen og vil være 
klar til brug for den næste opgave.
 Manuel: Manuel justering af wirehastighed.

- Leveres uden tilbehør (ref. 033832)

- Leveres med tilbehør (ref. 021624) :
     1 brænder 350 A (4 m)
     Jordklemme (4 m)

www.gys.fr

 2T: Svejsning med to slag.
 4T: Svejsning med fire slag til svejsning i længere tidsrum uden

behov for konstant tryk på udløseren.
 Punkt: til punktsvejsning.

PRODUKT

I tilstanden "synergistisk" er indstilling hurtig og nem. 
Mikroprocessorcontrolleren indstiller automatisk den optimale 
wirehastighed. Dette eliminerer kompliceret konfiguration og 
sikrer optimale svejseparametre.

TILBEHØR

Brændergreb 350A
ø1,2 (4 m)

Ref. 040946

DESIGNET TIL HÅRDFØR BRUG

TRIMIG 300-4S er velegnet til wirespoler på 
Ø200/Ø300 mm.
Produktet er udstyret med en wireføder 
med fire valser, hvilket gør det ideelt til 
bløde aluminiumskabler såvel som de fleste 
krævende opgaver.

Ref. 043817

Jordklemmer
(4 m)

GASFRI

Denne proces gør det muligt at:
 Svejse med kernekable takket være omvending af poler.
 Ignorere forstyrrelser på grund af det ydre miljø (vind).


