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TRIMIG 300-4S 400V - 3 ΦMIG - MAG

35▷300A Art. 033832 (utan tillbehör)
Art. 021624 (med tillbehör)

TRIMIG 300-4S DV 230-400V är den idealiska 3-fasiga "synergiska" svetsmaskinen för låssmide, 
underhåll och halvindustriellt produktionsarbete. Lämplig för svetsning av stål, rostfritt stål och 
aluminium, rekommenderas för intensiv professionell användning upp till Ø1.2mm (ibland 1mm) 
med 4-trådsmatare.

3 FUNKTIONER TILLGÄNGLIGA

2 FUNKTIONER: SYNERGISK ELLER MANUELL

 Med denna funktion är trådhastighetsinställningen 
Automatisk.
Välj bara:
• trådtyp
• tråd ø
• styrkan

TRIMIG 300-4S ställer in 
den bästa trådhastigheten 
för dig. Inställningarna 
(tråddiameter, trådtyp och 
läge) inmatade i detta
läge hålls i minnet och 
kommer att vara klart att 
användas för nästa jobb.
 Manuell: Manuell inställning av trådhastigheten.

- Levereras utan tillbehör (art. 033832)

- Levereras med (art. 021624):
     1 fackla 350 A (4m)
     Jordklämma (4m)
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 2T : 2 slagsvetsning.
 4T: 4 slagsvetsning, svetsning under en lång period utan

att ständigt trycka på avtryckaren.
 Punkt: för pluggsvetsning.

PRODUKT

I "Synergiskt" läge är inställningen snabb och enkel. 
Mikroprocessorns kontroll ställer automatiskt in optimal 
trådhastighet. Detta undviker komplex inställning och garanterar 
optimala svetsparametrar.

TILLBEHÖR

Torch Grip 350A
ø1,2 (4m)

Art. 040946

DESIGNAD FÖR TUNGT ARBETE

TRIMIG 300-4S är lämplig för Ø200 / 
Ø300mm trådrullar.
Den är utrustad med en 4-tråds matare, 
idealisk för matning av mjuka aluminiumkablar 
samt för de mest krävande arbetena. Art. 043817

Jordklämmor
(4m)

INGEN GASPROCESS

Denna process tillåter att:
 Svetsas med förstärkt tack vare polaritetsomkoppling.
 Ignorera störningar på grund av den yttre miljön (vind).


