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I RMS I 2max
U2

AUTOMATIC 

DETECTION50/60hz cm kg

200 < 240 V 30 A (D) 3100 < 3600 A 4350 < 5100 A 7,2 > 8,7 V OK OK 22,5 x 36 x 23,5 31,5

GYSPOT EXPERT 200
Cikkszám: 058842

STEEL DENT 
PULLER

Az összes olyan tartozékkal szállítva, amely a működéshez 
szükséges

Különböző fogak húzásához és egyenesítéséhez a GYSPOT EXPERT 200 nagy teljesítményű gép, amely akár 5100 A 
teljesítményt képes szolgáltatni. A hegesztési áramot és a hegesztési időtartamot külön kell beállítani a horganyzás és 
különösen a vékony acéllemez ütésének pontosabb megmunkálása érdekében.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKRA TERVEZVE

Úgy tervezték, hogy egy 200–240 V-os áramforráshoz csatlakoztatva egy 30A lassú fékbiztosítékkal legyen ellátva

Az EXPERT 200 kétféle módban használható:
- MANUAL mód: ahol a dolgozó önállóan beállíthatja a hegesztési áramot és a hegesztési időt, 
hogy megfeleljen az adott munka / anyagvastagság követelményeinek.
- SYNERGIC mód: A készülék a GYS Expert Engineers által javasolt beállításokat fogja használni. 
Egyszerűen válassza ki a használni kívánt szerszámot, és a teljesítmény automatikusan beállítódik.

További vezérlés érdekében két hegesztési művelet érhető el:
- Automatikus működés: az ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémlemezzel.
- Kézi működtetés: Az Ív akkor kezdődik, amikor a szerszám érintkezik a fémlemezzel és a 
kioldógombot megnyomják

A COMPLETE, VERSATILE MACHINE

Az EXPERT több body shop feladat elvégzésére szolgál. Az operátor 7 dedikált program közül választhat:

• dent pulling operations

• welding of wavy wire or pulling rings

• removal of dents using copper stars

• carbon electrodes for sheets shrinking

• welding of keys for lateral rods

• welding of rings for earth fixing

• welding of studs to fix earth and connection cables to vehicles

1 SPOTTER BOX PRO

OPCIÓK

Kábelek hossza
testkábel: 2 m 
tápegység: 8 m

UNIVERZÁLIS kocsi 800 
ref. 051331

Kocsi SPOT 1600 
ref. 051348

1 AUTOMATIKUS PISZTOLY
 ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

1 PISZTOLY GOMBBAL
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm² ref. 050075 




