RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX
- INTELIGENTNA, PRZENOŚNIA
I UNIWERSALNA SPAWARKA,
OFERUJĄCA WSZYSTKO TO, CO
NAJLEPSZE U MIGATRONIC

Tu obejrzyj
demo:

RALLYMIG 161i

WSZYSTKO W JEDNYM – BEZPOŚREDNIO
Z DOWOLNEGO ŹRÓDŁA PRĄDU
RallyMIG 161i to kompaktowa, przenośna i uniwersalna spawarka, dzięki
której wszystkie procesy spawalnicze masz w zasięgu opuszków palców –
MIG, MMA oraz proste TIG. Zawsze i gdziekolwiek jesteś. Zasilana jest prądem
jednofazowym (230 V) i wyposażona w funkcję PFC – Korekcję Współczynnika
Mocy – pozwalającą na prowadzenie spawania z użyciem długiego przewodu
sieciowego, albo agregatu prądotwórczego.
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RALLYMIG 161 i

RALLYMIG 161i
DO WARSZTAT, POJAZD SERWISOWY,
PARK MASZYN… I WSZELKIE INNE MIEJSCA
MIG Z WBUDOWANĄ INTELIGENCJĄ.
Wybierz MIG bezpośrednio na cyfrowym
panelu sterowania. Wprowadź
kombinację ustawień dla drutu i gazu
… RallyMIG nastawia wszystkie pozostałe
parametry samodzielnie. Tak to właśnie
jest z programami spawania synergicznego
Migatronic.

TIG, poprzez proste zajarzenie
przez potarcie.

Dostosuj swoją osobistą uniwersa
lną
spawarkę do własnych potrzeb,
dzięki szerokiej ofercie naszych
akcesoriów

PRZYGOTOWANA NA
PRZYSZŁOŚĆ
RallyMIG 161i posiada miejsce na
pięciokilogramowe szpule drutu do
spawania i lutospawania – a ponadto oferuje odwróconą polaryzację
do spawania drutami samoosłonowymi (bez gazu). Wewnątrz
podajnika znajduje się czytnik
kart SD, umożliwiający wgrywanie
przyszłych
aktualizacji
programów
Migatronic za
• Wózek, w tym uchwyt butli
pomocą karty
(78857050)
SD.
• Zestaw sterowania z poziomu
uchw

SPAWANIA MMA ORAZ PROSTE TIG
Przy zastosowaniu uchwytu elektrody
MMA (w wyposażeniu opcjonalnym),
RallyMIG 161i współpracuje z elektrodami
o wymiarach do 3,2 mm. Posiada wbudowane funkcje pomocnicze Gorącego Startu
oraz Ciśnienia Łuku. Przy zastosowaniu
uchwytu TIG (w wyposażeniu opcjonalnym) spawarka umożliwia prowadzenie
większości standardowych prac metodą

(80300273)

RallyMIG 161i dostarczana jest w komplecie z uchwytem
MIG z szyjką obracaną o 360 stopni. Zestaw sterowania
dla uchwytu sprzedawany jest jako wyposażenie
dodatkowe.

RallyMIG 161i waży zaledwie 13 kg.

ytu (MIG/MAG) 		

• Uchwyt elektrody z przewod
em o dł. 3 m (80512503)
• Uchwyt elektrody z przewod
em o dł. 5 m (80512505)
• Uchwyt TIG do zajarzania prze
z potarcie,
wąż o dł. 4 m (80392615)
• Drut samoosłonowy (spawan
ie bez gazu) (81841104)

Do spawania aluminium i lutospaw
ania MIG,
zalecamy następujące rozwiąza
nie:

• Zestaw do spawania aluminium
i lutospawania
MIG 1,0 mm ze spiralą i
doprowadzeniem drutu
(81100137)

Zapoznaj się również z
ofertą sprzętu ochrony
osobistej Migatronic na
stronie migatronic.com

ZASILACZ

RallyMIG 161i

Napięcie sieciowe, V

230

Bezpiecznik, A

16

Zakres natężenia, A

20-160

Cykl pracy: MIG 20°C, A

135/100% • 145/60% • 160/40%

Klasa ochronności

IP 23S

Napięcie jałowe, V

90

Wymiary (wys. x szer. x dł.), mm

370x230x450

Waga, kg

13

Norma

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

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: (+45) 96 500 600
Telefax: (+45) 96 500 601
migatronic.com
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Dane mogą ulec zmianie.

