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MIG-MAG / 40  350A
POWERMIG 400 G DV 230/400V - 3 Φ

 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
230V 3~ 25A

«Synergetisch» driefasig lasapparaat, ideaal voor semi-industriële werkzaamheden, onderhoud van vrachtwagens en hang- 
en sluitwerk. De POWERMIG 400 G DV, te completeren met het draadaanvoersysteem, wordt aanbevolen voor professionele 
werkzaamheden tot ø 1,2 mm, op staal, rvs en aluminium. Dankzij de synergetische modus is de afstelling eenvoudig en snel.

GEBRUIK VAN DE TREKKER

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

2 MODES : SYNERGETISCH OF HANDMATIG

  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)

De POWERMIG 400 G.DV
bepaalt automatisch :

• 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.

 Handmatige functie : Handmatig bijstellen van de draadsnelheid en van het 
vermogen.
 Keuze van de knop voor het regelen van de snelheid van het gebruikte draad :

Om de afstelling van de draadsnelheid naar het draadaanvoersysteem over te 
brengen, ideaal voor een snelle afstelling in ieder situatie. 
Bijvoorbeeld : : draadaanvoersysteem opgehangen aan een standaard, werken in de hoogte.....

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

Lasapparaat geleverd zonder 
draadaanvoersysteem, zonder 
accessoires - 
Art. code 032118

PACK TYPE : 032156 (sans mano)

Powermig 400 G.DV   
Art. code : 032118

Draadaanvoersysteem 
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

 2T : 2 takt lassen
 4T : 4 takt lassen, voor het lassen van lange stukken 

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

Ref. 032118


