
APARATE SUDURĂ MIG/MAG  (MIG/MAG/MMA)

MIG 350 SYN 
Art. 05952 001 350

Echipament de sudare profesional 
destinat aplicațiilor industriale. 
Invertor digital cu control sinergic 
ce benificiază de cea mai modernă 
tehnologie IGBT.  Modul de control 
sinergic oferă parametrii de sudare 
adaptați amperajului, diametrului 
sârmei și gazului utilizat.

Grad izolație termică
Grad „H“ pentru izolație termică  – 
componentele electrice pot lucra la 
temperaturi până la 180°C.
Tehnologie IGBT 
Tehnoplogie IGBT asigură un proces de 
sudare continuu chiar și în cazul unei 
tensiuni instabile (utilizare cu generator).

Unitate sârmă detașabilă 
Unitate sârmă detașabilă, conectată cu 
unitatea centrală printr-un cablu lung de 5m 
ce asigură o mobilitate foarte bună 
sudorului.

Mod sinergic
Acest echipamet este echipat cu un mod de 
lucru sinergic. Acest mod de lucru asigură 
performanțe mult mai bune în procesul de 
sudare datorită prin asigurarea de 
parametrii predefiniți în concordanță cu 
curentul, diam.sârmă și gazul utilizat.

Complet de livrare

Descriere Art. No.
MIG 350 SYN 05952 001 350
Cablu împământare 3 m, 50 mm2

(35 - 70 mm2 plug) 05984 360 1

Pistol MIG MB 36 KD 
lungime 4 m 250 A 00984 360 140

Tub gaz 05984 260 3

Optionale:

Descriere Art. No.
Cablu port-electrod 4 m, 25 mm2

(mufă 35 - 70 mm2) 05984 260 249

Caracteristici Value
Max Current. 40-350 A
Factor utilizaree 350 A - 40°C 60%
Clasă protecție IP IP 21S
Clasă protecție termică H (180 °C)
Siguranță fuzibilă - curent trifazat 20 A
Diam. max. sârmă. 1,2 mm
Nr. role sistem antrenare sârmă 4
Lungime pistol MIG 5+4 m
Greutate 40
Dimensiuni 576 x 297 x 557

Notă :
-  Echipamentul este livrat fără mufă alimentare 380V .  Alimentarea trebuie obligatoriu montată de un specialist, în concordanță cu schema 
prezentată în Manualul de utilizare inclus în kit-ul de start
- Kit-ul de livrare cuprinde Role antrenare 0.8/1.0mm + 1.0/1.2mm

Specificații tehnice




