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ELECTROMIG 430 WAVE
Inteligência e potência para resultados de máxima qualidade
ELECTROMIG 430 WAVE
Aparelho de soldar inverter multiprocesso, que combina um excelente desempenho (potência elevada)
com tecnologia avançada.

InteligÊnCIA
O sistema Wave OS permite a personalização das operações de soldadura de
acordo com as necessidades do utilizador.
As funções avançadas estão disponíveis no menu principal e o ecrã contém um gráfico
colorido que comunica com o utilizador de forma intuitiva e imediata.

ELECTROMIG 430 WAVE
Inteligência e potência para resultados de máxima qualidade
VDM
O sistema USB, permite gravar as operações de soldadura e
controlar a qualidade e a produtividade dos processos.
WDM é um programa que permite:
- Identificar e analisar o trabalho realizado.
- Criar um relatório detalhado dos consumos relacionados com os trabalhos
selecionados para gerar um custo de produção preciso.

TECNOLOGIA
A inteligência do sistema Wave OS acompanha o aparelho de soldadura mesmo nas operações mais
exigentes para garantir a máxima qualidade do trabalho.
Os arcos inovadores de soldadura propostos pela Electromig 430 Wave resolvem todas as necessidades:

PULSE

ROOT-MIG

POTÊNCIA
Ideal para uma utilização intensiva, garante um ótimo desempenho (ciclo de
trabalho 400A a 30%) aliado a excelentes resultados em diferentes materiais.

VERSATILIDADE
Electromig 430 é um aparelho de soldar inverter multiprocesso
(MIG-MAG / FLUX / BRAZING / MMA / TIG DC-Lift). Portanto, permite
soldar no MMA e TIG LIFT com acessórios específicos, garantindo
sempre resultados de qualidade.
Electromig 430 Wave permite operar em diferentes materiais soldados (aço, aço inox e alumínio), soldados
por brasagem (chapas galvanizadas e zincadas), em chapa pulsada (aço, alumínio, galvanizada e zincada)
para utilização industrial, estaleiros de construção, intervenções de manutenção, etc.

SEGURANÇA
O VDR (Voltage Reduction Device) é um dispositivo que melhora a segurança do
operador diminuindo a potência de saída quando o aparelho está ligado mas não em
condições de soldar. Esta tecnologia torna o Electromig 430 Wave um aparelho válido
para soldar em ambientes húmidos (minas, estaleiros, etc.).
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