
RallyMIG 161i

Podívejte se na 
ukázku:

TIG
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Migatronic in a Box …
– Inteligentní přenosná multifunkční 
svářečka s tím nejlepším, co Migatronic 
nabízí. Stačí jen zapnout, stisknout 
spoušť a svařovat. 
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RallyMIG 161i.  
Vše v jednom – přímo  
z běžné zásuvky
RallyMIG 161i je kompaktní a 
přenosná multifunkční svářečka, v 
níž máte všechny metody na dosah – 
MIG, MMA i jednoduchý  
TIG. Kdykoli, kdekoli.  
Jednofázové napájení (230 V) s funkcí 
PFC – funkce kompenzace účiníku – 
umožňuje snadné použití i dlouhých 
napájecích kabelů nebo generátoru.

Hořák MIG s vestavěnou 
inteligencí. Stačí jen  
zapnout, stisknout spoušť  
a svařovat!
Zvolte metodu MIG na řídícím 
panelu. Zadejte kombinaci drátu a 
plynu… svářečka RallyMIG nastaví 
všechny ostatní parametry sama. Tuto 
výhodu přinášejí synergické programy 
společnosti Migatronic.

Svařování metodou MMA  
a jednoduchý TIG
Při použití elektrodového kabelu 
(volitelné příslušenství) svařuje 
RallyMIG 161i obalenými elektrodami 
průměru až 3,2 mm. Pro zvýšení 
komfortu má funkce Hotstart a Arc 
Force. Pomocí hořáku TIG (volitelné 
příslušenství) svařuje RallyMIG 161i 
i metodou TIG s dotykovým zapa-
lováním.

Připravena pro budoucnost
Svářečka RallyMIG 161i má podavač 
pro 5 kg cívky drátu a umožňuje 
i obrácení polarity pro svařování 
trubičkovým drátem s vlastní  
ochranou (bez plynu). V prostoru 
podavače je i čtečka paměťových 
karet, která umožní snadné budoucí 
aktualizace svařovacích  
programů pomocí  
SD karty.

Zdroj RallyMIG 161i

Napájecí napětí  1 x 230 V +/- 15 %

Pojistky 16 A

Proudový rozsah 20–160 A

Zatěžovatel MIG 20 °C  160 A 40 % • 145 A 60 % • 135 A 100 %

Krytí IP 23

Napětí naprázdno 75 V

Rozměry (V x Š x D)  37 x 23 x 45 cm

Hmotnost  13 kg

Norma  EN/IEC60974 – 1 – 10

Právo změny vyhrazeno.

• Vozík s držákem láhve (78857050)
• Dálková regulace do hořáku MIG/MAG (80300273)
• Elektrodový kabel délky 3 m (80512503)
• Elektrodový kabel délky 5 m (80512505)
• Hořák TIG pro dotykové zapalování délky 4 m (80392615)

• Trubičkový drát (bez potřeby plynové ochrany)  (81841104)

Pro svařování hliníku a pro MIG pájení doporučujeme následující příslušenství:
• Dvoustranná kladka s drážkami U, ø0.6–0.8 mm  (82046229)

• Výbava hořáku pro svařování hliníku  
a pro MIG pájení ø1,0 mm  
(81100137)

Vyberte si pro svojí svářečku 
RallyMIG 161i z nabídky 
příslušenství

DÍLNA SERVISNÍ AUTO ÚDRŽBA MECHANIZACE DOMÁCÍ DÍLNA ... A VŠECHNA DALŠÍ  
                     PRACOVIŠTĚ

Svářečka RallyMIG 161i je dodávána společně s 
hořákem MIG s krkem otočným o 360°. 
Dálková regulace do hořáku je k dispozici jako 
příslušenství.

Svářečka  
RallyMIG 161i má  

hmotnost jen 13 kg

Viz rovněž řada osobních 
ochranných pomůcek 
Migatronic na webu 
migatronic.cz


