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Technomig 260 Dual Synergic: ainda mais potência 
na gama Technomig Dual Synergic

Mais produtividade coM a tecnologia one touch
O ajuste do Technomig 260 Dual Synergic é simples e imediato: basta ajustar a 
espessura do material e iniciar o trabalho. As 25 curvas sinérgicas preparadas para 
os vários gases e materiais permitem uma soldadura de qualidade em aço, aço inox, 
alumínio e chapas galvanizadas sem perda de tempo durante o ajuste da máquina.

Na sequência do grande sucesso da gama Technomig Dual Synergic, a Telwin apresenta o modelo 
260. A Technomig 260 Dual Synergic é um aparelho de soldar inverter de 250A (MIG-MAG / FLUX / 
BRASAGEM / MMA / TIG-Lift), que é potente e intuitivo graças à tecnologia One Touch.

De utilização versátil, o Technomig 260 Dual Synergic pode trabalhar em várias espessuras e materiais, 
confirmando que é um equipamento ideal para utilização em diversos campos de aplicação, desde a 
manutenção até ao trabalho estrutural de aço e oficinas.
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Mais qualidade coM definições avançadas

Programas dedicados à soldadura de superfícies finas (ATC).

Mais controlo coM parâMetros seMpre destacados

O ecrã LCD permite uma melhor leitura dos parâmetros de soldadura, tais como 
voltagem, corrente e velocidade de soldadura, mantendo sempre o trabalho sob 
controlo.

utilização Mais flexível 

Compacto e fácil de transportar para qualquer local de trabalho, o Technomig 
260 Dual Synergic é adequado para soldadura MIG-MAG/ FLUX mas, graças aos 
acessórios opcionais específicos, pode ser utilizado para soldadura por elétrodo 
e TIG-Lift, já que é adequado para todos os tipos de trabalho.

Possibilidade de intervenção manual no comprimento do arco para modificar a 
forma do cordão de soldadura em função do estilo do soldador.

Ajuste de diversas configurações avançadas, como rampa de subida do fio, 
reatância eletrónica, tempo de queima final do fio (Burn back), o tempo de post-
gas e a seleção funcionamento 2/4 tempos e spot.
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