
Svetspaket RallyMIG 161i

RallyMIG 161i är en praktisk, bärbar och allsidig svetsmaskin. RallyMIG 161i är 
utvecklad som en kompakt multiprocess-maskin, primärt för MIG-svetsning, men 
även till elektrodsvetsning; en modern, enfas 230 V invertermaskin, som passar 
perfekt i servicebilen eller på verkstaden.

Enknappstyrd MIG-svetsning med synergi
Väljer du MIG-processen på den digitala funktionspanelen och knappar in  
tråd-/gaskombination, så är RallyMIG 161i klar för svetsning; bara tänd,  
tryck och svetsa.
Synergisk MIG innebär, att svetsparametrarna ställs in med endast en vridknapp 
eller med hjälp av brännarreglering (tillbehör) på det ergonomiska svetshandtaget 
med den 360 graders vridbara svanhalsen – allt för ökad komfort och minskad risk 
för felbetjäning.
Oavsett om processen kräver ren CO2 eller Ar som skyddsgas - med 5 kg trådspolar 
till svetstråd eller MIGlödningstråd i trådrummet – hittar du ett program, som 
passar till dina uppdrag.

Artikelnr : MT-79337030

Modell Nätspänning

(V)

Säkring

(A)

Intermittens 20°C
(A/V)

Vikt

(kg)100% 60%

RallyMIG 161i 1x230 +/- 15% 16 135 145 13

Paketpris 11800:-
MIG/MAG, MMA och TIG

Svetshjälm Focus2 Gasflaska Unicyl Mison 18, 11l Regulator MaxEX

Teknisk info:
• Helautomatiskt filter (ADF).
• Extern justering av DIN inställning från 

9-13.
• Extern justering av svets/slipläge.
• Justerbar fördröjning av avbländnings-

tid.
• Synfält 50 x 100 mm.
• Justerbar känslighet.
• Solar + Lithium batteri.

Användningsområden:
Elektrod, MIG/MAG, TIG (>20 amp) och 
Slipning.

Gasflaskan Unicyl är en perfekt lösning för servicebilar 
och mindre verkstäder som vill ha tillgång till gas med 
slippa  
hyreskostnaderna för en gasflaska som bara används 
ibland.

Fördelen med Unicyl ® är att man köper och äger flaskan.
Det betyder att man betalar för ”skalet” vid första köpet, 
därefter betalar man enbart för påfyllning och slipper på så 
sätt hyreskostnaderna, vilket gör lösningen prisvärd.

Regulatorn MaxEX är en högkvalitets- 
regulator med stor kapacitet.

• Max. ingångstryck på 200bar.
• Monterad med klocka för avläsning av 

gasflöde.
• Arbetsskala 0-35 l/min.
• Flaskgänga: W24,32x14/1”
• Anslutning Utlopp: G3/8”

Artikelnr: MT-81910599 Artikelnr: AGA-118108 Artikelnr: MT-81963038

Inkl. moms: 14750:-


