
 

MIG/MAG 
EGYFÁZISÚ 
INVERTER 

10 - 200 A 

E3 GYS AUTO 
 
075160 (tartozékokkal) 

Az E3 GYS AUTO egy 200 A-os egyfázisú szinergikus vezérlésű MIG/MAG inverters 
fogyóelektródás hegesztőgép 3 db integrált huzalelőtolóval, kifejezetten karosszériaműhelyek 
számára kifejlesztve. Intuitív színes kezelőfelülettel a könnyű beállíthatóság érdekében. 
Kiváló eredménnyel hegeszti még a vékony acél vagy alumínium anyagokat is. Az integrált 
szinergiák lehetővé teszik a CuSi3 és CuAl8 huzalokkal történő keményforrasztást is. 

 

A 3 huzaladagoló sokoldalúságot biztosít, lehetővé téve 3 különböző típusú és átmérőjű huzal használatát: 
Alumínium huzal Ø 0.8 és 1.0 mm (Ø 1.2 mm, nem intenzív hegesztés esetén) 
Acél és rozsdamentes acélhuzal: Ø 0.6 to 1.0 mm 
CuSi és CuAl hegesztő huzal: Ø 0.8 and 1.0 mm 

 

 

Speciális szinergiák: Acél, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi. 
3 adat megadása után (Easy mód): huzalátmérő, gáz/anyag kombináció és a munkadarab vastagsága, 
a termék automatikusan meghatározza az optimális hegesztési paramétereket. 
Új, egyszerűsített 3,5 hüvelykes HMI karosszériaműhelyekben történő használatra tervezve. 
Teljes gépszoftver és szinergiafrissítés elérhető USB-memórián keresztül. 
Akár 200 hegesztőprogram tárolása (munka) ismétlődő feladatokhoz. 
Hordozhatósági funkció, USB pendrive segítségével lehetővé teszi a felhasználói munkák 
és beállítások mentését / betöltését / költöztetését.

 
 
 
 
 

 

 
3 db motoros huzaladagoló 4 görgővel a sima és hatékony előtolásért. 
3 huzaldobtartó maximum 5kg-os (Ø 200 mm) huzalhoz. 
Euro pisztolycsatlakozás a gyors össze- és szétszereléshez. 

 

Egyszerű, letisztult felület, amely a felhasználók túlnyomó többsége számára alkalmas a 
lehető legjobb hegesztési minőség eléréséhez: 

2 hegesztési mód: Hegesztési és összeállítási mód 
4 beállítás: Hegesztőanyag (szinergiák), huzalátmérő, munkadarab vastagság és ívhossz. 

 
Profi, megjelenítési mód a tapasztaltabb hegesztők számára: 

Hegesztési módok: Szinergikus vagy Manuális 
Nyomógomb módok: 2 Takt és 4 Takt 
Takt módok: Pontozás és Szakaszos hegesztés 
Válassza ki a képernyőn megjelenítendő fő beállítást 
Teljes hegesztési ciklus beállításai: ívhossz, fojtó, előgáz, stb  

 

Automatikus pisztolyérzékelés a kapcsoló meghúzásával és automatikus gázválasztás. 
Tartó 2 gázpalackhoz 4 m3 (20 L). 
Megerősített kerekek a stabilitás és a manőverezhetőség érdekében. 
Tartó konzol tartóval pisztolyokhoz és hegesztőpajzsokhoz. 
Kopóanyag tartózseb. 

3 munkakábellel szállítva (3 m) : 
 

Aluminium Acél CuSi/CuAl 

   
Ø 1.0 Ø 0.8 Ø 1.0 

+ Bekötött testkábel (3.5 m) 
+ Munkakábel tartókar 

 

- Intuitív és többnyelvű, 3,5 hüvelykes színes felület. 
- 2 felhasználói felület szint: Egyszerű vagy Profi

 

 

BEÉPÍTETT HUZALELŐTOLÓK 

INTELLIGENS 

MIG/MAG HEGESZTÉS 

2 KIJELZÉSI MÓD 

ERGONÓMIA 


