
07/11/2019 MADE in FRANCE- EN 60974-1

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)  

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

400V 3~ 16A 40-350A
0.8
-

1.2
- -   1.0/1.2 - 270A 350A

35%
50x90x88

/ 102 17 kVA

MADE in FRANCEwww.ims-welding.com

POWERMIG 400-4 230/400V - 3 Φ

- EN 60974-1

De POWERMIG 400-4, een «synergetisch» driefasig lasapparaat, is ideaal voor hang- en sluitwerk, voor onderhoudswerkzaamheden en 
semi-industriële werkzaamheden. Het apparaat last moeiteloos staal, roestvrij staal en aluminium, en met een draadaanvoersysteem met 4 
rollen is het uitermate geschikt voor intensieve professionele werkzaamheden tot ø1,2 (incidenteel ø1,6).

GEBRUIK VAN DE TREKKER

2 FUNCTIES : HANDMATIG OF SYNERGETISCH

 Synergetische functie: draadsnelheid in stellen is niet meer nodig.
Kies enkel :
• de soort draad
• de draad diameter
• het vermogen

POWERMIG 400-4 kiest voor u :
• De draadsnelheid
• Pré-gas / post-gas
• Burnback 

en toont :
• De draadsnelheid
• De spanning
• De stroom
Dit apparaat is in overeenstemming met het realiseren van een lasmethodebeschrijving (of WPS, Welding 
Procedure Specification), of een gedeelte van de WPQR (Welding Procedure Qualification Record), volgens de 
normen EN1090 en EN50504.

Opslaan en activeren van de laatste configuraties
lassen (draaddiameter, het type draad, mode)

 Handmatige functie : Handmatig instellen
van de draadsnelheid en het vermogen.

Geleverd zonder accessoires 
(Art. code 032101) 

 2T : 2 takt lassen.
 4T :  4 takt lassen, om langdurig te kunnen lassen zonder de trekker 

ingedrukt te hoeven houden.
 Spot : aftopping functie / spot met verstelbare spot diameter.

PRODUCT
Eenvoudig en snel in te stellen dankzij de « synergetische » modus.
Microprocessor gestuurd : het lasapparaat stelt zelf de ideale draadsnelheid in. 
Tijdrovende instellingen zijn niet meer nodig, het apparaat optimaliseert zelf de 
lasinstellingen.

ONTWORPEN VOOR INTENSIEVE WERKZAAMHEDEN

De POWERMIG 400-4 is geschikt voor 
spoelen van ø 200 of 300 mm. 
Het lasapparaat is uitgerust met een 
draadaanvoersysteem met 4 rollen, en 
daarom ideaal voor bijvoorbeeld zacht 
aluminium draad en voor de meest 
veeleisende werkzaamheden.

Alle IMS know-how geïntegreerd in meer dan 1000 gegevens, micro-processor gestuurd.
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