BULKFIKS
STÅL

GYSPOT EXPERT 200
Ref. 058842

GYSPOT EXPERT 200 er dedikert til ulike trekke og rettejobber i ett karosseriverksted, og er en maskin med høye
spesifikasjoner. Maskinen kan levere opptil 5100A strøm. Sveisestrøm og sveisevarighet settes separat for en mer
nøyaktig kontroll av støtet til galvanisering og spesielt tynne stålplater.

UTSTYR UTVIKLET FOR PROFESJONELLE SOM KREVER
FULLSTENDIG KONTROLL VED TREKKING AV BULKER.
Designet for å være tilkoblet en 200-240 V strømkilde med en 30A treg sikring, kan GYSPOT EXPERT
200 brukes i to forskjellige moduser:
En MANUELL modus, hvor operatøren kan uavhengig stille sveisestrøm og sveisetid for å best
mulig følge kravene til en bestemt jobb / materialtykkelse.
En SYNERGISK modus:- Maskinen vil bruke de anbefalte innstillingene GYS ingeniørene har satt.
Velg bare verktøyet som skal brukes, og strømmen settes automatisk inn. Bare velg verktøyet som
brukes og kraften som kreves for tykkelsen på platen.
For ekstra kontroll er to sveiseoperasjoner tilgjengelig :
automatisk drift: Lysbuen begynner når verktøyet er i kontakt med metallplaten.
manuell drift: Lysbuen begynner når verktøyet er i kontakt med metallplaten og utløseren
presses.

EN KOMPLETT, ALLSIDIG MASKIN
EXPERT er designet for å utføre flere karosserioppgaver. Brukeren kan velge mellom 7 dedikerte programmer:
• bulkrette oppgaver
• sveising av bølgetråd eller trekkeringer
• fjerning av bulker med kobberstjerner
• kull elektroder for platekrymping
• sveising av trekkeringer for laterale stenger
• sveising av ringer for jordfesting
• sveising av pinner for å fikse jord- og tilkoblingskabler på kjøretøy

LEVERES MED ALL STANDARD TILBEHØR
SOM KREVES FOR BRUK

1 PISTOL MED TRIGGER
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²

TILVALG

1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075

Kabel lengde :
Jording : 2 m
Strømforsyning : 8 m
1 AUTOMATISK «SABRE SHAPE» HÅNDTAK

Vogn UNIVERSAL 800
ref. 051331

ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

I RMS

50/60hz
200 < 240 V
03/06/2019

30 A (D)

3100 < 3600 A

I

2max

4350 < 5100 A

AUTOMATISK

U2

7,2 > 8,7 V

Vogn SPOT 1600
ref. 051348

GJENKJENNING

OK

OK

cm

kg

22,5 x 36 x 23,5

31,5

MADE in FRANCE
www.gys.fr

