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sTRØMkilde RallyMiG 161i

Netspænding, V 230

Sikring, A 16

Strømområde, A 20-160

Intermittens: MIG 20°C, A 135/100% • 145/60% •  160/40%  

Beskyttelsesklasse IP 23S

Tomgangsspænding, V 90

Dimensioner (H x B x L), mm 370x230x450

Vægt, kg 13

Norm EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Ret til ændringer forbeholdes.
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Migatronic A/s
Aggersundvej 33

DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600

migatronic.com

RallyMIG 161i. Alt i én  
- direkte fra stikkontakten
RallyMIG 161i er en kompakt og bær-
bar multi-svejsemaskine, der gi’r dig 
alle processer på hånden - MIG, MMA 
og enkel TIG. Når som helst og 
hvor som helst. 
Maskinen er enfaset (230 V), og  
med PFC - Power Factor Correction - 
så du også kan svejse med langt 
netkabel eller med generator som 
strømkilde.

MIG med indbygget  
intelligens, bare tænd, 
tryk, svejs..!
Vælg MIG direkte på det digitale 
betjeningspanel. Tast tråd-/gaskombi-
nation … RallyMIG indstiller selv alle 
andre parametre. Og sådan er det 
hele vejen igennem med Migatronics 
synergiske svejseprogrammer. 

MMA svejsning  
og enkel TIG
Med en MMA elektrodeholder (ekstra-
udstyr) behersker RallyMIG 161i 
gængse elektrodetyper op til 3,2 mm. 
Hjælpefunktionerne Hotstart og Arc 
Force er indbygget. Med en TIG 
svejseslange (ekstraudstyr) klarer 
svejsemaskinen endvidere de mest 
almindelige TIG-svejsninger - med 
enkel skrabetænding. 

Forberedt til fremtiden
RallyMIG 161i har plads til 5 kg svejse- 
og loddetrådsspoler - og polvending 
til svejsning med innershieldtråd 
(uden gas). I trådrummet finder du 
endvidere SD-kortlæseren, som sikrer 
dig adgang til Migatronics fremtidige 
programopdateringer  
via SD-kort. 

•  Transportvogn inkl. flaskeholder. (78857050)
•  Strømregulering til håndtag (MIG/MAG). (80300273)
•  Elektrodeholder med 3 m kabel. (80512503)
•  Elektrodeholder med 5 m kabel. (80512505)
•  TIG svejseslange til skrabetænding, 4 m. (80392615)
• Innershieldtråd (til svejsning uden gas) (81841104)

Til aluminium og MIG lodning  
anbefales:
•  Kit til aluminium og MIG lodning  

1,0 med trådliner og trådindløb. 
(81100137)

Skræddersy din personlige  
multi-svejsemaskine  
med et stort program 
i ekstra tilbehør

væRkStedet SeRvICebIlen MASkInPARken hobbyRuMMet ... og Alle AndRe StedeR

RallyMIg 161i leveres komplet inkl. MIg svejse- 
slange med 360° svanehals. Regulering på 
håndtag er ekstraudstyr.

RallyMIg 161i  
vejer kun 13 kilo.

Se også Migatronics  
program i udstyr til  
personlig sikkerhed på 
migatronic.com


