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DE OPLOSSING MET DE 
FOCUS OP RESULTATEN

is de perfecte keuze als het gaat 
om een betrouwbare en gemak-
kelijk te transporteren MMA-
machine voor lassen op locatie 
en gebruik in een werkplaats. De 
machine last de meeste soorten 
elektroden en beschikt over een 
groot aansluitspanningsbereik 
van -40/+10%. Voor extra flexibi-
liteit kan de lasser kiezen tussen 
een plus- of minpolariteit op de 
elektrodeklem. Bovendien is het 
met aanstrijk-ontsteking mogelijk 
om eenvoudige TIG-lasklussen uit 
te voeren.

Lastang incl. 3 m kabel
2 m aardkabel 
draagband
16 A Schuko-stekker

is met name geschikt voor het las- 
sen van koolstofstaal en roestvast 
staal. Het is de kleinste DC TIG-
lasmachine met pulsfunctie en is  
buitengewoon eenvoudig te be-
dienen. Deze eenvoudig te trans-
porteren machine is ideaal voor  
laswerkzaamheden op locatie. De 
TIG-pulsfunctie levert een betere 
controle van het smeltbad op. HF/
LIFTIG maakt ontsteking met of 
zonder hoog frequent mogelijk. 
De FOCUS TIG 160 DC HP is ui-
teraard voorzien van MIGA Super 
Blue-wolframelektrode. 

TIG Ergo 201 4 m 7P
3 m aardkabel, 1,5 m gasslang
draagband
16 A Schuko-stekker

biedt u drie machines in één, met 
TIG-lassen van alle materialen 
waaronder aluminium. Met de 
TIG-pulsfunctie krijgt u een betere 
beheersing van het smeltbad. HF/
LIFTIG maakt ontsteking met of 
zonder hoog frequent mogelijk. 
MMA is inclusief en maakt het 
mogelijk om met de meeste 
soorten elektroden te lassen. De 
FOCUS TIG 200 AC/DC is uiter-
aard uitgevoerd met de MIGA 
Super Blue-wolframelektrode die 
toegepast kan worden voor alle 
soorten metalen.

TIG Ergo 201 4 m 7P
3 m aardkabel
draagband
16 A Schuko-stekker 

De nieuwe FOCUS-lasmachines van Migatronic leveren alle eigenschappen die 
lassers nodig hebben voor eenvoudig te bedienen, kwalitatief hoogwaardige 
lasoplossingen. De FOCUS-serie wordt geleverd met nieuwe inverter-techno-
logie en bekende bedieningsinstellingen. Dit betekent uitermate gebruikers-
vriendelijke machines met een laag energieverbruik. De FOCUS-serie bestaat 
uit kleine draagbare MMA-lasmachines, TIG- en industriële MIG-lasmachines 
voor het topsegment. Alle machines worden lasklaar geleverd met een garan-
tie van twee jaar.

Focus stick 160 E PFc*
79337027                

Focus tiG 160 Dc HP PFc*
79510322                  

Focus tiG 200 Ac/Dc PFc*
79510403  

* Alle nieuwe éénfase inverter lasmachines van Migatronic beschikken over PFC (Power Factor Correction). PFC is een elektronisch circuit 
dat een maximale inzet van vermogen en een minimaal vermogensverlies garandeert en dat het mogelijk maakt om te lassen met 
een ongeveer 25% hogere lasstroom met een netzekering van dezelfde grootte. Met PFC is lassen met lange stroomkabels mogelijk, 
aangezien machines van Migatronic met PFC met lage netspanningen van wel 150 V kunnen lassen en dan nog steeds voldoende ver-
mogen leveren om professioneel te lassen. 
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is een sterke, compacte MIG-machine met superieure 
lasprestaties. Het eenvoudige bedieningspaneel is 
voorzien van bekende bedieningsopties met trap-
loze functies. De hoge inschakelduur betekent 
dat er geen vertraging is als gevolg van afkoeling; 
u kunt 'oneindig' doorgaan met uw werkzaam-
heden. De FOCUS MIG² 300 is geschikt voor het 
lassen van koolstofstaal, aluminium en roestvast 
staal. Het standaard draadtoevoersysteem met vier 
rollen garandeert dat ook zachte draden veilig 
getransporteerd worden. De lasmachines  
beschikken standaard over omgekeerde polariteit 
voor het lassen met gevulde draad (gasloos), en 
een viertaktregeling te activeren via de MIG-A 
Twist-toorts met draaibaar voorstuk.

 

ML 360 Twist 4 m, 3 m aardkabel
1,0 V set aandrijfrollen, onderstel 
16 A CEE-stekker 

De watergekoelde FOCUS MIG² 400 S-W is ontwor-
pen met de veeleisende professionele lasser in het 
achterhoofd. Het eenvoudige bedieningspaneel is 
voorzien van bekende bedieningsopties met trap-
loze functies. De FOCUS MIG² 400 is uitgerust met 
een afneembaar lichtgewicht aluminium draadaan-
voerkoffer en een loskoppelbaar tussenpakket van 
1,5 m. De machine is geschikt voor high perfor-
mancelassen van koolstofstaal, aluminium en roest-
vast staal. Het standaard draadtoevoersysteem met 
vier rollen garandeert dat ook zachte draden veilig 
getransporteerd worden. De lasmachines beschik-
ken standaard over omgekeerde polariteit voor 
het lassen met gevulde draad (gasloos), en een 
viertaktregeling te activeren via de MIG-A Twist-
toorts met draaibaar voorstuk.
De FOCUS MIG² 400 wordt lasklaar geleverd, inclus-
ief onderstel en 32 A CEE-netstekker. 

MV 450 Twist 4 m 1,2 KD, 3 m aardkabel 
1,5 m tussenpakket, 1,2 V set aandrijfrollen 
ingebouwde waterkoelunit, onderstel 
32 A CEE-stekker

Focus MiG² 300 c-A
79541782

Focus MiG² 400 s-W
79541791



MIGATRONIC NEDERLAND BV  
Hallenweg 34, 5683 CT Best  

Postbus 417, NL-5680 AK Best 
Telefoon: (+31) 0499-375000 

Telefax: (+31) 0499-375795 
www.migatronic.nl
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MMA paneel voor Focus stick 160 DC HP paneel voor Focus TIG 160 TIG AC/DC paneel voor  
Focus TIG 200 AC/DC

Klassiek MIG paneel voor  
Focus MIG² 300 C en MIG² 400 S

Focus ADF LAsHELM
81910598

Vol automatisch filter (ADF)

Van buiten af instelbare 
kleur 9-13

Instelbare vertraging

Zichtveld 50 x 100 mm

Instelbare gevoeligheid

Zonnecel + Lithium batterij

Slijpfunctie

toepassingsgebied: 
 Elektrode
 MIG/MAG
 TIG (>20 amp.)
 Slijpen
 

De lashelm Focus ADF, perfect voor hobbylassers, 
gebruik in de werkplaats en licht industrieel  
lassen, is uigerust met een ADF-filter (een automa-
tisch donker kleurend filter) en is gecertificeerd 
conform CE EN 379, CE EN 175B, CE EN 166B.

Focus stick 160 E PFc tiG 160 Dc HP PFc tiG 200 Ac/Dc PFc MiG² 300 c MiG² 400 s-V

Aansluitspanning +/÷ 15%,V 1x230 -40/+10% 1x230 -40/+10% 1x230 3x400 3x400

Zekering, A 16 16 16 10 20

Inschakelduur 40°C 100%, A/V 100/24,0 110/14,4 140/15,6 175/22,8 300/29,0

Inschakelduur 40°C 60%, A/V 120/24,8 130/25,2 170/16,8 195/23,8 370/32,5

Inschakelduur 20°C 100% A 120/24,8 160 230 335

Inschakelduur 20°C 60% A 150/26,0 190 245 400

Open spanning, V 70 70 95 52 70

Stroombereik, A 30-160 10-160 5-200 15-300 15-400

Beschermingsklasse IP 23S IP 23S IP 23 IP 23 IP 23

Norm EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-10,  
EN/IEC60974-3-12

EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-3,  
EN/IEC60974-10

EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-3,  
EN/IEC60974-10

EN/IEC360974-1,  
EN/IEC360974-5,  
EN/IEC360974-10

EN/IEC60974-1,  
EN/IEC60974-2,  
EN/IEC60974-5,  
EN/IEC60974-10

Afmetingen (HxBxL), mm 230x150x410 250x180x470 250x180x470 550x250x640 140x510x1020

Gewicht, kg 7,8 10,7 13,5 26 84

Wijzigingen voorbehouden.


