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POWERMIG 400-4 DUO DV 230/400V - 3 Φ

- EN 60974-1

«Synergetisch» driefasig lasapparaat, ideaal voor semi-industriële werkzaamheden en voor onderhoud van vrachtauto’s. Dit veelzijdige 
lasapparaat kan dankzij het draadaanvoersysteem gebruikt worden met 2 verschillende draadtypes en met 2 verschillende draaddiameters. 
Dit innovatieve lasapparaat voorkomt dat uw kostbare tijd verloren gaat met het wisselen van spoelen en gasflessen.

VEREENVOUDIGT UW WERK CONCEPT DUO

Alle GYS know-how geïntegreerd in meer dan 1000 gegevens, 
microprocessor gestuurd.

2 MODES : SYNERGIQUE OU MANUEL

  Synergetische functie : De beste resultaten zonder de draadsnelheid te hoeven 
regelen. Kies enkel :

• Het type draad
• De draaddiameter 
• Het vermogen (met behulp van de tabel op de voorzijde)

POWERMIG 400-4 DUO
bepaalt automatisch :

• De optimale 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.

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

Zie de handleiding van het
draadaanvoersysteem TF-4RN
Art. code 063440

Lasapparaat geleverd zonder 
draadaanvoersysteem, zonder 
accessoires - 
Art. code 032125

PACK TYPE : 032163 (zonder manometer)

Powermig 400-4 
DUO.DV   

Art. code 032125

Draadaanvoersysteem  
TF-4RN 

Art. code 063440

Verbindingskabel
10m – 70 mm² 

Art. code 034860

Massakabel
4m - Ø 50 mm²

Art. code 043824

Staal/Inox
350A – 4m (AIR)
Art. code 040946

Aluminium
350A – 3m (AIR)
Art. code 040731

x2 Ø 1/1,2mm
ALU

Art. code 040915
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OSTE = 2 TYPES DE FIL

               CONCEPT GYS

1+1=DUO

MIG-MAG / 40  350A
Ref. 032125

2 draadaanvoersystemen : het eerste is geïntegreerd in de generator, het tweede 
is apart en kan aangesloten worden met behulp van een aansluitkabel van 10 m.

2 manieren om het gas te regelen : dankzij 2 ventielen op de achterzijde van 
de generator kan met 2 verschillende types gas gewerkt worden. Elk aanvoersysteem 
kan zijn eigen type gas hebben.
2x sneller : Het draad, de rollen en de contactbuizen hoeven niet voortdurend verwis-
seld te worden.
2x veelzijdiger : Voor het achtereenvolgens lassen van staal, inox en aluminium met 
één enkel lasapparaat.


