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MONOGYS 250-4CS 240V - 1 Φ
Cikkszám: 020368

250 amper, egyfázisú MIG hegesztőgép 4 hengeres huzalvezető rendszerrel és félig 
szinergikus vezérlőpanellel van felszerelve. A mikroprocesszor vezérlésével a beállítása gyors 
és egyszerű, a huzal sebességét szabályozó gépen ez a funkció elkerüli az összetett 
beállítást és biztosítja az optimális hegesztési teljesítményt.

SZINERGIKUS MčD A K¥NNYţ £S GYORS BEĆLLĉTĆSHOZ

 Ezzel a funkci·val a huzal adagol§sa automatikus: 
EgyszerŤen v§lasztja ki:
• a huzal t²pus§t
• a huzal §tm®rŖj®t ø
• az §ramerŖss®get

MONOGYS 250-4CS az optim§lis sebess®get §ll²tja be neked.

  Elmenti az utols· be§ll²t§st

Tartalmazza:
- 1 pisztoly 250 A (3m)
- Testcsipesz (2.5m)

www.gys.fr

 Spot : ponthegeszt®shez

TARTOZ£KOK
Hegesztőpisztoly 

bőrönd MB25(250A)
(nem tartozék, külön 

rendelhető)

Cikksz.: 041233

A bőrönd tartalma:
▪ Áramvezető csúcs:

- Ø0,8 M6 acél/rozsdamentes(x 5)
- Ø1,0 M6 acél/rozsdamentes(x 5)
- Ø1,0 M6 Alumínium (x 5)

▪ Áramvezető tartó 250A (x 3)
▪ Fúvókához rugó (x 5)
▪ Fúvóka 250A (x 3)

MONOGYS 200-2CS & 250-4CS

ENERGIATAKARÉKOS

With C  apacitorkondenzátor 
nélkül

A TERMÉK

A « Synergic » módban a beállítás gyors és egyszerű. A 
mikroprocesszor-vezérlő automatikusan beállítja az optimális 
vezetéksebességet. Ez elkerüli a bonyolult beállítást és biztosítja az 
optimális hegesztési paramétereket.

• Optimális beolvadás
• Alacsonyabb fröccsenés

C APACITOR INSIDE  PERFECT WELD

4 görgős huzalbetáplálás– Ide§lis l§gy huzalokkal, pl. 
alum²nium, ®s j·l mŤkºdik az ac®lhuzalokkal is, megv®dve 
a huzalbevonatot a pisztoly b®l®s®tŖl.

3 EL£RHETŕ FUNKCIč

 2T : 2 taktus.
  4T : 4 taktus, hossz¼ ideig k®pes hegeszteni, an®lk¿l, 
hogy folyamatosan nyomn§nk a nyom·gombot.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY EGYFÁZISON

A beépített kondenzátornak köszönhetően egyenletesebb áramkarakterisztika:




