
RallyMIG 161i

TIG

MIG

MMA

Migatronic in a Box … 
– Inteligentní přenosná 
multifunkční svářečka s tím 
nejlepším, co Migatronic 
nabízí. Stačí jen zapnout,  
stisknout spoušť a svařovat!



Podívejte se 
na ukázku:
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Migatronic RallyMIG 161i
Inteligentní přenosná multifunkční svářečka, se kterou máte  

všechny procesy na dosah – MIG, MMA a jednoduchý TIG.  
Kdykoli, kdekoli. Jednofázová (230 V) – s digitálním ovládacím  
panelem a jednoduchou obsluhou. Stačí jen zapnout, stisknout  

spoušť a svařovat!
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Kompaktní a přenosná 
multifunkční svářečka s 

hmotností pouhých 13 kg



SERVISNÍ AUTO

... A VŠECHNA DALŠÍ PRACOVIŠTĚ

ÚDRŽBA MECHANIZACE

DÍLNA

DOMÁCÍ DÍLNA
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Svařování metodou MIG
Svářečka RallyMIG 161i je připravená 
pro svařování metodou MIG, má 
zemnící kabel a 3 m dlouhý svařovací 
hořák ML 161. Na ovládacím panelu 
vyberte metodu MIG, zadejte  
kombinaci svařovacího drátu a 
plynu... a můžete začít.

Svařování metodou MMA
Po připojení elektrodového kabelu 
(volitelné příslušenství – viz str. 7) 
umožňuje RallyMIG 161i použití  
standardních obalených elektrod až 
do průměru 3,2 mm. Pro tuto metodu 
má pomocné funkce Hotstart a Arc 
Force.

Svařování metodou TIG
Pomocí hořáku TIG (volitelné 
příslušenství – viz str. 7) zvládá 
svářečka RallyMIG 161i svařování 
metodou TIG DC s dotykovým  
zapalováním oblouku.

TIG

MIG

5

MMA

Všechny procesy  
kdykoli a kdekoli, kde je  

k dispozici síťová zásuvka…
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Viz rovněž řada osobních  
ochranných pomůcek Migatronic 
na webu migatronic.cz
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•   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)

Vyberte si pro svojí svářečku 
RallyMIG z nabídky 

příslušenství

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)



Svářečka RallyMIG 161i je připravená pro 
budoucnost. V prostoru podavače drátu naj-
dete čtečku paměťových karet, která umožňuje 
budoucí aktualizace svařovacích programů 
pomocí karty SD. Svářečka RallyMIG 161i má 
podavač pro 5 kg cívky drátu a umožňuje i 
obrácení polarity pro svařování trubičkovým 
svařovacím drátem s vlastní ochranou.

migatronic.com

Se svářečkou RallyMIG 
jste zabezpečeni… dlouho 

do budoucnosti


