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EASYMIG 160 XL
Cikkszám: 013605

•  Acélhoz felszerelt, 150 A - 
2,5 m pisztollyal szállítva.
• EURO pisztoly a gyors 
összeszerelés / szétszerelés 
érdekében.

• ø 200 (5 kg) huzaltekercs.
• ø 300 (15 kg) huzaltekercs.
• 2 hengeres vezeték betápláló 

motor
• Mellékelt görgők:
       acél: 0.8

• 15.7 kg.
• Ergonómikus fogantyú.

• Feszültség.
• Áramerősség.

• Ellenálló mechanikai 
felépítésű.
• Rezgéscsillapító lábak.

1. Kézzel beállíthatja az arc dinamikát.
(MIG-MAG)
2. A huzalsebesség kiválasztása 3 és 10 m/
perc között. (MMA)
3. Beállíthatja a feszültséget 15 és 22 V 
közé. (MIG-MAG)

2 színű LED :
• Tűlhevülést jelző LED
• Bekapcsolt állapotot 

jelző LED.

• Gáz nélküli hegesztéshez

Beépített huzal adagoló 

no gas : 0.9

     MIG/MAG Pisztoly 

MIG/MAG - MMA

Könnyű beállítani

Egyszerűsített kijelző

Polaritás-fordító kábel

• Huzal átmérője
Ø 0.6 mm to 0.8 mm.

• Elektróda
Ø 1.6 mm to 3.2 mm.

Rendkívül könnyű és hordozható

Digitális kijelző

Robosztus felépítés

• Portöltetű huzallal való 
hegesztéshez(polaritás megfordítását igényli).

• Lehetővé teszi a kültéri hegesztést 
(szélmentes helyen).

• Megnövekedett hordozhatóság a 
gázpalackok hiánya miatt.

• Ideális vékony fémlemezek szabadtéri 
munkájához.

Az inverter technológiája nagyszerű 
hegesztési minőséget és alacsony 
elektromos fogyasztást biztosít.

Rutil elektródával hegeszthet.
Letapadásmentes (megakadályozza az 
elektróda letapadását az induláskor).

Hegesztés fajtái:
- MIG/MAG huzallal, gázzal
- MIG/MAG magfúró huzallal, gáz nélkül

Tartozékok:
• Testcsipesz
(2 m / 16 mm²)
• Munkakábel
(2 m / 16 mm²)
• MIG/MAG Pisztoly
(2.5 m)

Tulajdonságai Lehetővé teszi a gáz 
nélküli hegesztést
Ez a folyamat megengedi: 

Az EASYMIG 160 XL egy félautomata gép, amely egyesíti a MIG / MAG, a sodrott huzal és az MMA 
hegesztési folyamatokat. A felhasználóbarát digitális kijelzővel való felületének köszönhetően a 
feszültség és a vezeték sebességének beállítása könnyebbé válik. Rendkívül könnyű kialakítása 
rendkívül hordozhatóvá teszi. Az EASYMIG 160 XL acél, rozsdamentes acél és alumínium 
hegesztésére ajánlott.

• Kiegészítők
- Áramátadó 0.9 mm.
- Gázterelő « gas ».
- Csavarkulcs áramátadóhoz
- Gázcső1 m.
- 2 bilincs a gázcsőhöz.
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