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GENERATOR  
MIG-MAG

40  250 A Ref. 020368

 Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,8 până la 1,2 mm
 Sârmă de aluminiu: Ø 1,0 și 1,2 mm

ACCESORII (opționale)

SUDURĂ MIG/MAG

ROBUST 
 Design tradițional fără întreținere.
 Roți puternice ce oferă stabilitate și manevrabilitate.
 Suport pentru butelii de gaz de până la 4 m³ (20 L).

MONOGYS 250-4 CS este un generator MIG/MAG monofazat tradițional (250 A) cu setări sinergice.  Acesta 
încorporează o baterie de condensatori dedicați netezirii curentului pentru a elimina proiecțiile de sudură. 
Echipat cu un sistem de distribuire precis în 4 role, o calitate ireproșabilă a sudurii chiar și pe piesele din 
aluminiu.

www.gys.fr

INTELIGENT 

 Placă frontală pentru setarea comutatorului cu 8 poziții.
 Modul sinergic: După introducerea celor 3 date :

(Diametrul sârmei, cuplul material/gaz și puterea de sudare în funcție de grosimea 
care trebuie sudată), produsul determină automat viteza optimă a sârmei, cu 
posibilitatea de a o regla.
 Stocarea ultimelor setări de fiecare dată când produsul este oprit.

 Modul de indicare a punctului cu reglarea diametrului punctului
 Alegerea comportamentului de declanșare: 2T și 4T

SETĂRI OPTIMIZATE

DISTRIBUITOR DE SÂRMĂ INTEGRAT
 Bobină de sârmă compatibilă: Ø 200 / 300 mm.
 Alimentator de sârmă cu motor în 4 role pentru o derulare eficientă.
 Cablu de alimentare european pentru pistolet ce permite montarea/

demontarea rapidă.

Role de tip B

Oțet/Inox Ø 0.8 / 1.0
x2

042360
Ø 1.0 / 1.2 046849

Aluminiu Ø 1.0 / 1.2 040915

Cutie pistolet
MB25 (250 A)
041233

Livrat 
împreună cu

MIG25 - 3 m 2 m - 25 mm²

Mod sinergic cu reglare directă a parametrilor  
de sudare


