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TRIMIG 300-4S 400V - 3 ΦMIG - MAG

35▷300A Ref. 033832 (tartozékok nélkül)
Ref. 021624 (tartozékokkal)

A TRIMIG 300-4S egy háromfázisú, szinergikus vezérlésű hegesztőgép, mely ideális lakatos 
szakembereknek, karbantartó és fél-ipari üzemeknek. Hegeszt acélt, inoxot, alumíniumot és 
különösen ajánlott 4 görgős huzalelőtolójának köszönhetően intenzív professzionális munkákhoz  
ø1,2 mm huzalvastagságig (alkalmanként ø1,6mm).

3 ELÉRHETŐ FUNKCIÓ

2 FUNKCIÓ: KÉZI VAGY SZINERGIKUS VEZÉRLÉS

INTENZÍV MUNKÁKHOZ FEJLESZTVE

  Szinergikus vezérlés 
unkció: nincs 
többé szükség a 
huzalsebbesség 
beállítására.
Válassza ki egyszerűen :
• a huzalfajtát
• a huzalátmérőt
• a hegesztőáramot
a TRIMIG 300-4S 
meghatározza Önnek az 
OPTIMÁLIS
HUZALSEBESSÉGET.
Utolsó hegesztési beállítás memorizálása és aktiválása ( huzalátmérő, 
huzalfajta, hegesztési mód)
  Kézi hegesztési mód: a huzalsebbesség hagyományos beállítása.

- Tartozékok nélkül szállítva (ref. 033832)

- Tartozékokkal szállítva (ref. 021624) :
    1 hegesztőpisztoly 350A (4m)
    1 testkábel (4m)
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  2T : 2T hegesztés mód
  4T : 4T hegesztés mód , hosszantartó hegesztéshez, hogy ne 

kelljen a hegesztőpisztoly gombját folyamatosan nyomva tartani 
a hegesztés alatt.
  Spot :  « feltöltő hegesztés » funkció (pontozás pontátmérő 

beállítással)

TERMÉK

Szinergikus vezérlés módban a beállítása egyszerű és gyors.
A hegesztőgép mikroprocesszoros vezérlésével, 
alapértelmezettként maga beállítja a huzalsebességet. Törli az 
időigényes beállítást és optimizálja a hegesztési paramétereket.

Ez a funkció lehetővé teszi: 
  a fordított polaritásnak köszönhetően porbeles hegesztőhuzallal 

való hegesztést.
  a külső környezet károsító hatásaival szembeni ellenállóságot.

TARTOZÉKOK

Hegesztőpisztoly Grip 
350A ø1,2 (4m)

Ref. 040946

INTENZÍV MUNKÁKHOZ FEJLESZTVE
A Trimig 300-4S 200 és 300 mm átmérőjű 
huzaltekercsek fogadására alkalmas.
4 görgős huzalelőtoló művel felszerelt, 
ami ideális alumínium típusú puha huzalok 
előtolására és a legnagyobb minőséget 
megkövetelő munkákhoz.

Ref. 043817

Testkábel (4m)


