
DELTA 160 | 180 | 200



2

Draagbare inverters voor gebruik in de 
werkplaats en bij lasklussen op locatie

Machines met meer dan 
genoeg vermogen

Delta is de naam voor de draag-
bare, monofase lasmachines van 
Migatronic voor gebruik in de 
werkplaats en bij lasklussen op 
locatie. Met drie verschillende 
modellen wordt aan alle behoef-
ten op het gebied van hoogwaar-
dige lassen voldaan, met behulp 
van tot 4 mm beklede elektro-
den, of TIG-lassen in roestvaste 
materialen met een lasstroom 
tot 200 A. Het gebruik van de 
machine kan niet eenvoudiger: 
SWITCH ON, PRESS, WELD.

MMA met of zonder PFC

PFC (Power Factor Correction) is 
een functie voor het lassen met 
hoog vermogen met behulp van 
kleine netzekeringen. De Delta 
180 E met PFC kan gebruikt 
worden met stroomkabels tot  
50 m, handig voor lasklussen  
op locatie of bij een groot span- 
ningsverlies in de netvoeding. 
Een Delta met PFC blijft bij 
spanningsverliezen tot 40% pro-
bleemloos functioneren.

De Delta 160 E zonder PFC, 
standaard met bekende techno-
logie, hotstart en boogregeling, 
blijft leverbaar voor markten of 
netwerken waarvoor PFC niet 
vereist is. Dankzij de aanstrijk-

ontsteking kunnen de Delta 160 
E zonder PFC en de Delta 180 E 
met PFC ook worden gebruikt 
voor het eenvoudige TIG-lassen. 

TIG-lassen met of  
zonder puls

De Delta 200 DC HP PFC is de 
kleinste TIG-lasmachine van 
Migatronic voorzien van puls-
functie. Geschikt voor dunne 
en gemiddelde wanddiktes van 
roestvast staal, koolstofstaal en 
andere DC-lasbare legeringen. 
Hoog vermogen in het stroom-
bereik 5-200 A. TIG of MMA, 
tweetakt of viertakt en HF- of 
LIFTIG®-ontsteking zijn optio- 
nele functies. De lasstroom is
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eenvoudig af te lezen op het 
digitale bedieningspaneel. 
De HP-versie beschikt over 
boogregeling en variabele gas-
nastroom. Tijdens TIG-lassen kan 
de machine worden bediend 
met behulp van de Migatronic 
Dialoog-toorts (optionele  
uitrusting).

Ultracompacte 
lichtgewicht modellen

De lichtgewicht Delta-machines 
worden geproduceerd in het 
karakteristieke ronde Migatronic-
ontwerp en zijn voorzien van 
compacte, robuuste behuizingen 
met een laag zwaartepunt.

Door naar www.migatronic.com 
te gaan, kan de garantieperiode 
zonder extra kosten worden  
verlengd van één naar twee jaar.

 

Delta E-versie



Machines voor MMA en TIG-lassen 
op elke locatie 
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Migatronic Delta op de gebruikelijke plaats 
in de servicewagen.

De handige Delta met beschermend frame en onderstel met wielen wordt hier gebruikt 
voor reparatiewerkzaamheden aan een sneeuwschuiver met behulp van eenvoudige  
elektroden. 

Voordelen voor de 
gebruiker:

•	 Gebruikersgemak:	 
Switch on, press, weld

•		Monofase	met	hoog	 
vermogen

•		 PFC	-	Power	Factor	Correction	

•		Draagbaar	en	flexibel

Migatronic Delta - eenvoudig te gebruiken 
op moeilijk bereikbare plekken.

Delta 200 DC HP met PFC.



STrooMbron  DELTA 160 E DELTA 180 E PFC DELTA 200 HP PFC

Aansluitspanning  1 x 230 V  1 x 230 V 1 x 230 V 

Zekering  20 A 16 A 16 A  

Inschakelduur DC 100% bij 40°C  100 A 100 A 100 A (MMA) /115 A (TIG) 

Inschakelduur DC 60% bij 40°C 120 A 120 A 125 A (MMA) /135 A (TIG)

Inschakelduur DC 25% bij 40°C 160 A (30%) 180 A (30%) 180 A (MMA) /200 A (TIG) 

Inschakelduur DC 100% bij 20°C 120 A 125 A -

Inschakelduur DC 60% bij 20°C 150 A 150 A -

Open spanning   55-60 V 70 V 70 V

Stroombereik  20 - 160 A 20 - 180 A 20 - 180 A (MMA)

    20 - 200 A (TIG)

Beschermingsklasse  IP 23S IP 23S IP 23S 

Afmetingen H x B x L, mm   370 x 150 x 230 470 x 180 x 250 470 x 180 x 250 

Gewicht, kg  7,8 10,6 11,8 

optionele uitrusting
•	TIG-lastoortsen

•	Elektrodekabels

•	Afstandsbediening

•	Voetbediening

•	Beschermend	frame

•	Onderstel	met	wielen
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Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen.

Migatronic Delta – een gebruiksvriendelijke en 
efficiënte TIG-machine.

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


