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TRIMIG 300-4S 400V - 3 ΦMIG - MAG

35▷300A Nr kat. 033832 (bez akcesoriów)
Nr kat. 021624 (z akcesoriami)

TRIMIG 300-4S jest idealnym «synergicznym» trójfazowym urządzeniem spawalniczym dla ślusarzy, 
warsztatów naprawczych i produkcji półprzemysłowej. Spawa stal, stal nierdzewną i aluminium 
i jest szczególnie polecana do intensywnych prac profesjonalnych do ø1,2 (ø1,6 sporadycznie) 
dzięki 4 rolkowemu podajnikowi drutu z silnikiem.

3 DOSTĘPNE FUNKCJE

2 FUNKCJE : MANUALNA LUB SYNERGICZNA

METODA NO GAS

 Funkcja synergiczna : nie ma potrzeby regulowania 
prędkości drutu.
Wystarczy wybrać :
• typ drutu
• średnicę drutu
• moc
TRIMIG 300-4S określa 
dla Ciebie OPTYMALNĄ 
PRĘDKOŚĆ DRUTU. 
Przechowywanie i 
aktywacja ostatnich 
konfiguracji spawania
(średnica drutu, rodzaj 
drutu, tryb)
 Funkcja ręczna : tradycyjne ustawienie prędkości drutu.

- Dostarczane bez wyposażenia 
dodatkowego (nr kat. 033832)

- Dostarczane z (nr kat. 021624) :
    1 palnik 350A (4m)
    1 zacisk uziemiający (4m)

www.gys.fr

 2T : spawanie 2 taktowe.
 4T : spawanie 4-taktowe, zapewniające długi czas spawania bez

trzymania wciśniętego spustu.
 Spot : Funkcja «Plugging» (zgrzewanie z możliwością regulowania 

średnicy punktu)

PRODUKT

W trybie «Synergy» regulacja jest szybka i łatwa.
Sterowana mikroprocesorem, stacja domyślnie ustawia idealną 
prędkość drutu. Eliminuje czasochłonne regulacje i optymalizuje 
parametry spawania.

Metoda ta umożliwia : 
 spawanie drutem rdzeniowym dzięki odwróceniu biegunowości.
 niewrażliwość na zakłócenia w środowisku zewnętrznym.

AKCESORIA

Palnik Grip 350A- 
ø1,2 (4m)

Nr kat. 040946

PRZEZNACZONY DO INTENSYWNEJ PRACY
Trimig 300-4S może pomieścić szpule o 
średnicy 200 lub 300 mm.
Wyposażona jest w 4-rolkowy zmotoryzowany 
silnik idealny do prowadzenia miękkich 
drutów takich jak aluminium oraz do 
najbardziej wymagających prac. Nr kat. 043817

Kabel uziemienia 
(4m)


