RallyMIG 161i

Migatronic in a Box …
- Intelligent, bärbar multi-svetsmaskin
med allt det bästa från Migatronic,
bara: Tänd, tryck, svetsa!

MIG
MMA
TIG

Se en demo här:

SERVICEBILEN

MASKINPARKEN

HOBBYRUMMET

... OCH ALLA ANDRA STÄLLEN

Skräddarsy din personliga
RallyMIG med stort
tillbehörsprogram

RallyMIG 161i. Allt i ett direkt från stickontakten
RallyMIG 161i är en kompakt och
bärbar multi-svetsmaskin, som ger dig
alla processer i en maskin - MIG, MMA
och enkel TIG. När som helst
och var som helst.
Enfas (230 V) och med
PFC - Power Factor Correction – så
även kan svetsa med lång nätkabel
eller med generator som strömkälla.

RallyMIG 161i
vejer kun 13 kilo.

MMA svetsning och
enkel TIG
Med en MMA elektrodkabel (extrautrustning) behärskar RallyMIG 161i
gängse elektrodtyper upp till 3,2 mm.
Hjälpfunktionerna Hotstart och Arc
Force är inbyggt Med ett TIG slangpaket (extrautrustning) klarar
RallyMIG 161i även de mest vanliga
TIG svetsningar - med enkel skraptändning.

Förberedd för framtiden
RallyMIG 161 levereras komplett inkl. MIG
slangpaket med 360 svanhals. Reglering i
handtaget är extrautrustning.

RallyMIG 161i har plats för 5 kg svetsoch lödtrådsspolar - och polvändning
för svetsning med innershieldtråd
(utan gas). I trådrummet finner du
vidare SD-kortläsare, som säkrar dig
tillgång till Migatronics framtida
programuppdateringar via SD-kort.

MIG med indbyggd
intelligens, bara tänd,
tryck, svetsa..!
Välj MIG på funktionspanelen, tryck
på tråd-/gaskombination … RallyMIG
ställer själv in alla andra parametrar.
Och så är det hela vägen igenom med
Migatronics synergiska svetsprogram.

• Transportvagn inkl. flaskhålla
re. 78857050
• Strömreglering till handtag (MIG
/MAG). 80300273
• Elektrodhandtag med 3 m kabe
l. 80512503
• Elektrodhandtag med 5 m kabe
l. 80512505

• TIG slangpaket till skraptändnin
g, 4 m. 80392615
• Innershieldtråd (för svetsning
utan gas) 81841104

Till aluminium och MIG lödnin
g
rekommenderas:
• Kit till aluminium och MIG lödn
ing 1,0 med
trådledare och trådinlopp.
81100137

Se även Migatronics
program av utrustning
för personlig säkerhet på
migatronic.com

Strömkälla

RallyMIG 161i

Nätspänning, V

230

Säkring, A

16

Strömområde, A

20-160

Intermittens: MIG 20°C, A

135/100% • 145/60% • 160/40%

Skyddsklass

IP 23S

Tomgångsspänning, V

90

Dimensioner (H x B x L), mm

370x230x450

Vikt, kg

13

Norm

EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Rätt till ändringar förbehålles.
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