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Electromig 550 Synergic
Potência em evolução

Graças ao alimentador de fio amovível e aos cabos de ligação 
opcionais (até 30 metros refrigerados a água), o Electromig 
550 Synergic permite a operação mesmo longe do gerador, 
para intervenção em zonas remotas ou de difícil acesso.
Este recurso é muito útil em ambientes industriais, onde é 
necessário operar entre diferentes estações de trabalho 
posicionadas também em diferentes alturas.
As dimensões compactas e facilidade de transporte do 
alimentador de fio, de onde é possível controlar os programas 
de soldadura, constituem uma vantagem considerável para 
maior eficiência e produtividade.

O Electromig 550 Synergic, é um potente aparelho de soldar inverter multiprocesso MIG-MAG (MIG-MAG/FLUX/
BRAZING; MMA e TIG DC-Lift) adequado para uma ampla gama de aplicações desde a indústria à maquinação 
de metais.
A excelente ignição e controlo do arco, juntamente com a monitorização constante dos principais parâmetros 
de soldadura diretamente no visor LCD de grandes dimensões, permitem aumentar a qualidade do trabalho, 
reduzindo o tempo necessário para remover salpicos de soldadura.
Um desempenho profissional combinado com uma utilização intuitiva e simplificada reduzem ao mínimo os 
tempos de programação graças ao ajuste sinérgico e à intuitividade do ecrã retroiluminado.
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MULTIPROCESSO

Electromig 550 Synergic é um aparelho de soldar MIG-MAG com funcionalidades 
avançadas que facilmente se transforma em MMA para soldadura por elétrodo 
ou em TIG DC, garantindo máxima flexibilidade para o operador.

CONFIGURAÇÃO IMEDIATA 
Ao carregar os programas de soldadura escolhidos, define a espessura do 
material e começa a soldar.

PROGRAMAS PERSONALIZADOS
Crie e salve programas de soldadura para atender às necessidades específicas 
ou para evitar reprogramações frequentes.
Cada nova exigência pode ser resolvida com um programa específico. 
É possível ajustar vários parâmetros, incluindo as correntes de ignição e rampa 
de descida, economizando até 10 trabalhos personalizados.

PROGRAMAS SINÉRGICOS EVOLUÍDOS
Operações simplificadas e qualidade de soldadura superior graças à 
implementação de curvas sinérgicas concebidas para aplicações e materiais 
específicos. Mais de 40 programas avançados de soldadura à sua disposição.

UTILIZAÇÃO FLEXÍVEL
Utilização flexível com diferentes materiais (aço, aço inox, alumínio) e brasagem (chapas galvanizadas).
Também é possível calibrar a máquina de maneira fácil e intuitiva para cumprir o estipulado na norma EN 
50504-4.

MULTIVOLTAGEM
Deteção automática da alimentação (pronta a utilizar).


