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MMA / MIG-MAG /TIG 
HEGESZTŐGÉP         

10  400A
EXAGON MAG VÍZHŰTÉSES PACK
Cikkszám: 012424

 MMA : bázikus, rutil és cellulóz elektródával (legfeljebb Ø 6 mm-ig)  
MMA Pulse : ideális függőleges hegesztéshez
 MIG / MAG : tömör huzal (Ø 0.6/1.6 mm) és fonalas huzal (Ø 2.4 mm)

- vízhűtéses huzalvezető
-  huzalvezető szerkezet

 Lyukasztás(gouging) szén elektródával (legfeljebbØ 6.4 mm-ig),  
TIG DC TIG lift indító.

A PACK tartozékaival szállítva

TÖBBELJÁRÁSOS HEGESZTÉS 
Sokoldalú a 6 üzemmódnak köszönhetően: 

ERŐS
Megerősített panelek és gumi párnák.
2 acél fogantyú az egyszerű kezelhetőség érdekében.
IP 23-as besorolás a kint használatra

Az inverteres technológiával működő EXAGON 400 egyetlen gépen ötvözi az MMA, MIG-MAG és TIG 
készülékeket, kivételes hegesztési teljesítményt nyújtva. Fejlett elektronikájával és megerősített szerkezetével 
ez az állomás garantálja a maximális termelékenységet, még a leginkább ellenséges környezetben is. Erőteljes, 
erős és sokoldalú, az EXAGON 400 a következő szintre emeli a hegesztést.

www.gys.fr

INTUITÍV

 Látható kijelző, még akkor is, ha napfénynek van kitéve.
 Egyszerű felület könnyen állítható gombokkal és 

fogantyúval, kesztyűs kezekhez igazítva.
 50 programot eltárol 
 Távirányító

Alkalmas tengeri, haditengerészeti, vasúti építéshez és fémmunkákhoz:
Megnövekedett termelékenység az erős munkaciklusnak 
köszönhetően (400A @ 60%).  
Optimalizált hűtés a légmentesen szellőző folyosónak köszönhetően, 
amely elősegíti az elektronikus alkatrészek elszigetelését a portól.

INTENZÍV HASZNÁLATRA

A beállítások közvetlenül állíthatók két 
gombbal:

• Áram (MMA, TIG)
• Feszültség (MIG-MAG, gouging)

• Arc erősség (MMA)
• Induktivitás (MIG-MAG)

Elsődleges beállítás Másodlagos beállítás

SZEMÉLY VÉDELEM
 VRD (Voltage Reduction Device) a terhelés nélküli feszültség 
csökkentése érdekében< 35V.  
 Zárolható gombok a véletlen érintések ellen.

EXAFEED
032408

TARTOZÉKOK

EXACOOL
032422

1000W
5.5L

Kocsi
037328

 10 m 95 mm2 047631 

VÍZHŰTŐ EGYSÉG
Összekötő kábel
(vízhűtővel):




