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4 Funkció
• 2T / 4T
• Spot: Hegesztés állítható pontátmérővel
• Delay: Szakaszos hegesztési mód

SZYNERGIKUS VAGY KÉZI

Több mint 1000 paraméter, amelyeket mikroprocesszor kezel.

Synergikus funkció egyszerű beállítása:

• A kábel tipusa
• A kábel átmérője
• Az áram, két kapcsolóval

HEAVYMIG 400-GR :automatikusan szabályozza
• Az optimális huzal sebességet
• Gázutánfutást/gázelőfutást
• Visszaégést

- Kézi funkció: Állítható kézi huzalsebesség

Nagy teherbírású tervezés és kivitelezés
• Külön huzaladagoló és 4 meghajtó görgő(választható)
• Erős felépítés az ipari követelményeknek megfelelően
• Gázpalack tartó akár 10m³-ig (50l)
• 4db szemes csavar a gép emeléséhez
• Megerősített kerekek a jó mobilitás érdekében

• Anyagvastagsági-teszt funkció,a HEAVYMIG 
megmutatja a beállított paraméterek szerint hegeszthető 
vastagságot.

• 20-as pozíció  a pontos beállítások engedélyezéséhez 
a40A-től 350A-ig

• ArcForce: Kézi vagy automatikus beéllítása
az ív stabilitásának optimalizálása érdekében, 
minimalizálva a fémet és a felhasznált gázt.

Egyszerű kezelőfelület

Lásd a huzalelőtoló adatlapját:       
- WS-4R: Ref. 031289
- W5S-4L: Ref. 032804

Az egységet külön 
huzalelőtoló és tartozékok 
nélkül szállítjuk 
ref. 032385 

HEAVYMIG 400-GR 
& huzal adagolós WS-4R or W5S-4L
40  350A
Ref: 032385

A HEAVYMIG 400-GR huzaladagolójával egy „szinergikus” háromfázisú MIG / MAG léghűtéses rendszerrel. 
Nagy igénybevétele és nagy igénybevételi ciklusa ideális ipari környezetben acél, rozsdamentes acél és 
alumínium hegesztéséhez. Az 5-10 méteres kábelek tökéletesen alkalmasak intenzív munkához ø1.2.

WS-4R / 75W
Ø 200 / 300 mm W5S-4L / 50W

Ø 200 mm
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