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PULSEMIG 300
PULSE IN PULSE 270A

 ømm  ømm

équipé d’origine / 
original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

IP
 

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

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V - 3~ 20A 15-240A 0.6
-

1.2
- -  

0.8
-

1.0
-

220A 240A (45%) 38x52x64
/ 41

IP 23
10 kVA

400V - 3~ 16A 15-270A 240A 270A (40%) 12.5 kVA

Funciona com alimentação trifásica  
entre 200 e 460V.

ALIMENTAÇÃO HIGH-TECH

Ideal para as oficinas de produção industrial, o PULSEMIG 300 é um MIG/MAG 270A a duplo 
impulso que aceita a tocha PUSH PULL (opcional). 
É alimentado em três fases entre 200 e 460V.

A parte eletrônica do PULSEMIG 300 foi aperfeiçoada
para oferecer ao soldador:
 uma velocidade de cálculo acelerada.
 um melhor domínio da transferência de material.
 uma facilidade de uso durante a soldadura em chapas finas.

 Tela TFT de 5,7” que oferece ótima legibilidade de informações: tipo de fio, 
gás, corente, tensão, espessura, velocidade de fio, modo de soldagem, etc.
 2 botões giratórios para navegar facilmente nos diferentes menus.
 Atualização dos parâmetros sinérgicos via cartão SD.

INTERFACE PROFISSIONAL

PARÂMETROS DE SOLDAGEM

Aparelho fornecido sem acessórios.

FV TRI FLEXIBLE 
VOLTAGE

3x200 V 3x460 V

SINÉRGICO

Selecionar:
• material / gás
• diâmetro de fio
• modalidade standard / Pulse / 
Spot
• gatilho 2T/4T
• espessura do material
• comprimento do arco

O NEOPULSE determina as
condições optimais de soldagem 
(velocidade de avançamento do fio, tensão, 
corrente, etc).

Tocha PUSH PULL
Graças a seu motor
integrado no cabo,
a tocha Push Pull assegura o
fornecimento constante e confiável 
do fio. Ideal para a soldagem de fios 
flexíveis como o alumínio, a tocha Push 
Pull elimina o risco de congestionamento 
ligado ao fio flexível.

COMPATÍVEL:
Todas as modalida

 Soldagem MIG/MAG:
- fio de aço Ø 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
- fio de inox Ø 0.8 /1.0 mm
- fio de alumínio Ø 0.8 / 1.0 / 1.2 mm

PROCESSO DE SOLDAGEM

Selecionar:
• material / gás
• diâmetro de fio
• modalidade Standard / Pulse / Duplo 
Pulse / Manuel
• gatilho 2T/4T
• espessura do material
• comprimento do arco
• regulação sinóptica (pré-gás, hot-start,
upslope, downlsope, burn-back, pós-gás).

O NEOPULSE determina as
condições optimais de soldagem 
e permite ajustá-las (velocidade de 
avanço do fio, tenção, corrente, self).

EASY SINÉRGICO PRO

Ideal para 
alumínio

FULL  ACCESS

 Velocidade

 Altura do arco

Escolha regulável

Adjust +/-

OPÇÃO

 Modalidade soldagem:
- fio CuSi e CuAl Ø 0.8 / 1.0 mm 

ref. 044111 4m 2.9 kg 160A (40%)  0.6/0.8-1.0

ref. 046283 6m 3 kg 220A (20%)  0.8-1.0/1.2
 0.6/0.8-1.0 (opção)

Ref. 032361


