
TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC + SPOOL GUN

Visão global
TECHNOMIG 223 TREO SYNERGIC + SPOOL GUN
cod. 816120
Aparelho de soldar inverter MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift, controlado por microprocessador.
É particularmente adequado para uso em oficinas e permite o uso imediato de três diferentes tipos de tochas: duas tochas
tradicionais e uma spool gun. Esse recurso permite que o usuário trabalhe diretamente em diferentes materiais, sem necessidade
de trocar a tocha ou fio, e isso confirma que o Technomig 223 Treo é a solução exclusiva para qualquer necessidade de reparo ou
manutenção.
As tradicionais tochas mig são adequadas para soldagem de aços, aços de alta resistência HSS, aço inoxidável e brasagem maciça
de chapas galvanizadas, enquanto a tocha spool gun é específica para soldagem de alumínio mesmo quando se trabalha longe do
gerador
O ajuste rápido SYNERGIC dos parâmetros de soldadura, graças à tecnologia ONE TOUCH LCD SYNERGY, torna o produto muito fácil
de utilizar.
A tecnologia ATC, made-in-Telwin, technology permite obter com grande facilidade excelentes soldaduras em espessuras finas
graças ao controlo avançado do arco.O operador também pode intervir manualmente ao longo do comprimento do arco: este ajuste
significa que cordão de solda pode ser alterado de acordo com o estilo do soldador.
O gráfico de soldadura ONE TOUCH LCD permite uma melhor leitura dos parâmetros de soldadura.
Características:
- 17 curvas sinérgicas disponíveis
- visualização no ecrã LCD de parâmetros de soldagem
- regulação de: velocidade da curva de subido do fio, reatância, burn-back time, post gas
- escolha de 2/4 tempos, operação spot
- proteções termostática, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, motorgenerator (+/- 15%).
Fornecido com 2 tochas MIG-MAG, SPOOL GUN, grampo e cabo.

Acessórios incluídos
CABO 25 MMQ 3 M PLUGUE ATLAS 25 - 124466 FEED ROLL 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K" - 742576

TOLEDO 250 WORK CLAMP 250A - 712030 null - 742944

MT15 MIG TORCH 3M (RED) - 742180 M6 SPOOL GUN - 802407

ROLO DE ALIMENTAÇÃO 2R 0,6FE-0,8FE "F" - 742575

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com
18/Mai/2023 1


