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Tensiune la sudare Dinamica arcului

MIG/MAG : Viteză de avansare a sârmei (3 > 10 m/min)
MMA : Intensitatea sudării

GENERATOR 
MMA / MIG-MAG

INVERTOR

20  160 A Ref. 013612

 Sudare MIG/MAG : 
- sârmă din oțel inoxidabil : Ø 0.6 și 0.8 mm
- sârmă din aluminiu și sârmă cu miez (polaritate inversată) : Ø 0.8 la 1.0 mm
 Sudare MMA : electrozii bazici și rutilici (până la Ø 3.2 mm).

Livrat cu :
- Pistolet MIG/MAG, cu racord european (150 A - 2.5 m)
- Clește de masă (2 m / 16 mm²)
- Suport electrod (2 m / 16 mm²)

ACCESORII (OPȚIONAL)

MULTIPROCEDEE

ROBUST
 Caroserie întărită.
 Roți XL ce oferă stabilitate și manevrabilitate.
 Suport pentru butelia de gaz de până la 4 m³.

MULTIWELD 160M este un post semi-automatizat monofazat ce combină mai multe procedee de sudare 
precum MIG/MAG, sârmă cu miez și MMA. Interfața sa intuitivă integrează informații digitale oferind 
astfel reglaje simple și precise. Recomandat în special pentru sudarea pieselor de oțel, inox și aluminiu, 
MULTIWELD 160M este ideal pentru lăcătuși și ateliere de întreținere.

www.gys.fr

INTUITIV 
 Afișare lizibilă chiar și la lumină puternică.
 Interfață simplă cu butoane și rotițe adaptate

mâinilor cu mânuși ce ușurează controlul reglajelor.

 Ajustare manuală a dinamicii arcului.
 Asistență la sudare : tabel pe partea frontală ce ajută utilizatorul 

să regleze tensiunea și diametrul sârmei de aport în concordanță cu 
grosimea piesei de sudat.

SETĂRI MIG/MAG OPTIMIZATE

DISTRIBUITOR DE SÂRMĂ INTEGRAT
 Bobine de sârmă compatibile : Ø 200 / 300 mm
 Distribuitor motorizat cu 2 role. 
 Cablu de alimentare european pentru pistolet ce 

permite montarea/demontarea rapidă.

PREÎNCĂLZIRE GAZ CO2 PUR
 Priză preinstalată (36 V AC - 4.2 A) pentru a încălzi gazul în 

timpul sudării cu CO2 pur (încălzitorul nu este inclus). 
 Compatibil cu o priză electrică model US (tip A) și EURO (tip 

C/E/F).
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Rolă tip A
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Cutie pistolet
MB15 (150 A)
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