
Caddy® Mig 

  Beállítás az anyagvastagság megadásával

  A hőbevitel fi nom hangolása

   Könnyebb 12 kg-nál (beleértve a pisztolyt 

és az összes kábelt)

  230 Volt / 50 Hz

  Generátor kompatibilis

  Huzaldob átmérője: 200 mm

  MXL™ 180, minőségi pisztoly

  Szerszámtartó

  Tartó a test- és pisztolykábel felcsavarásához

   Egyszerű polaritás váltás az önvédő 

porbeles huzalokhoz

Ismerje meg a mobilitás új szintjét

Kompakt, könnyű és erős. A Caddy® Mig C160i/C200i 

hegesztő inverterek tökéletes útitársak. Vesse át a vállszíjat a 

nyakán, és már mehet is a következő munkához. Ez a 

mindenhová eljutó hegesztőberendezés ipari hegesztő 

kapacitást kínál akár a legtávolabbi helyen is. Akár a Caddy® 

Mig C160i-re vagy az intelligens C200i-ra esik a választása, az 

új munkatársa túl fogja szárnyalni várakozásait. Alkalmi vagy 

hivatásos hegesztőknek egyaránt ipari szintű hegesztő 

kapacitást kínál. Könnyűfém szerkezetektől az általános 

javításon, autójavításon, karbantartási műveleteken át a 

mezőgazdasági eszközök javításáig és ipari munkákig. 

Fűzőhegesztés a műhelyben vagy a terepen. Robusztus, 

hatékony és hegesztőbarát. Az egyfázisú, 230 V-os készülék 

földelt háztartási aljzatokhoz vagy generátorhoz 

csatlakoztathatók. De mindenek felett: a legegyszerűbb a 

kezelése. Állítsa be a fémlemez vastagságát, és kezdjen el 

hegeszteni. A hidegebb vagy melegebb hegfürdőt egy 

gombbal tudja változtatni. Vagy még egyszerűbb a stabil 

hegesztés a Caddy® Mig C200i -n elérhető QSet™ -tel.

Több teljesítmény, mint korábban 

Az energiával jól gazdálkodó PFC modul (Power Factor 

Correction) a hatékony használat érdekében kisimítja a felvett 

áramot. Az eredmény 30%-kal nagyobb hegesztési kapacitás 

ugyanarról a biztosítékról.

QSet™ 

Intelligens és öntanuló funkció a tökéletes rövidívű 

hegesztéshez, az anyag és gáz minden párosításra. 

Mindössze az anyagminőséget és a vastagságot kell megadni, 

a többit elvégzi Önnek a Caddy® Mig C200i. A villámgyors 

szabályozás biztosítja, hogy egyenletes minőséget kapjon. 

Akkor is, ha pl. szűk helyeken megváltozik a huzalkinyúlás.

With the 

environment in mind

Active power factor connection

Efficient energy utilisation

Harmonics EN 61000-3-12

RoHS 2002/95/E

Caddy® Mig C160i

  Szerkezeti acélra, 0,5 - 4,0 mm vastagságra optimalizált.

  Tömör és porbeles huzal, 0,8 mm

Caddy® Mig C160i és C200i
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