
RallyMIG 161i

Bekijk een demo 
hier:

TIG

MIG

MMA

Migatronic in a Box …  
- – Een intelligente, draagbare en  
multifunctionele lasmachine met daarin 
het allerbeste van Migatronic.  
Just switch on, press and weld! 
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MIGATRONIC NEDERLAND BV  
Hallenweg 34, 5683 CT Best  

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

Telefax: (+31) 0499-375795 
migatronic.nl

RallyMIG 161i. Alles-in-één 
– rechtstreeks vanuit een 
willekeurig stopcontact
De RallyMIG 161i is een compacte, 
draagbare en multifunctionele  
lasmachine waarmee u alle  
processen binnen handbereik  
hebt – MIG, MMA en eenvoudig 
TIG. Overal en altijd.  
De machine is éénfase (230 V)  
en beschikt over PFC - Power Factor 
Correction - voor het lassen met een 
lange aansluitkabel of een generator 
als voedingsbron.

MIG met ingebouwde 
intelligentie. Just switch 
on, press and weld...!
Selecteer MIG rechtstreeks op het 
digitale bedieningspaneel. Voer  
de draad/gas-combinatie in ... en  
de RallyMIG stelt alle overige para-
meters automatisch in. Zo gaat dat 
met de synergische lasprogramma's 
van Migatronic.

MMA-lassen en eenvoudig 
TIG
In combinatie met een MMA-lastang 
(optioneel accessoire) verlast de 
RallyMIG 161i standaard elektroden 
tot en met 3,2 mm. De hulpfuncties 
Hotstart en Arc Force zijn ingebouwd. 
In combinatie met een TIG-toorts 
(optioneel accessoire) is de lasma- 
chine ook geschikt voor de meeste 
standaard TIG-DC lasklussen - met 
eenvoudige aanstrijk-ontsteking.

Klaar voor de toekomst
De RallyMIG 161i heeft ruimte voor 
5 kg draadhaspels voor lassen en 
solderen – en omgekeerde polari-
teit voor lassen met gevulde draad 
(gasloos). In het draadcompartiment 
bevindt zich de SD-kaartlezer  
waarmee u toekomstige  
programma-updates  
van Migatronic met  
behulp van een  
SD-kaart kunt  
activeren.

Stroombron    RallyMIG 161i

Aansluitspanning 1 x 230 V +/- 15%

Zekering 16 A

Stroombereik 20 - 160 A

Inschakelduur:  MIG 20°C  160 A 40% • 145 A 60% • 135 A 100%

Beschermingsklasse IP 23

Open spanning 75 V

Afmetingen (H x B x L)  37 x 23 x 45 cm

Gewicht  13 kg

Norm  EN/IEC60974 – 1 – 10

Wijzigingen voorbehouden.

•  Onderstel incl. flessendrager (78857050)
•  Duimwielregeling voor de MIG/MAG toorts (80300273)
•  Elektrodetang met kabel van 3 m (80512503)
•  Elektrodetang met kabel van 5 m (80512505)
•  TIG-toorts voor aanstrijk-ontsteking, lengte 4 m  (80392615)

•  Innershield lasdraad (gasloze draad) (81841104)

Voor aluminium en MIG-solderen  
wordt het volgende aanbevolen:
• Kit voor aluminium en MIG-solderen  

1,0 mm. met draadaanvoerliner  
en draadaanvoerset  
(81100137).

Pas uw multifunctionele  
lasmachine op uw eigen  
voorkeuren aan met  
behulp van onze  
uitgebreide reeks  
accessoires

DE WERKPLAATS DE SERVICEWAGEN HET MACHINEPARK DE SLEUTELRUIMTE ... EN ALLE ANDERE PLEKKEN

De RallyMIG 161i wordt compleet geleverd, 
inclusief MIG-toorts met 360° draaibare  
zwanenhals. De duimwielregling voor de  
MIG/MAG toorts is als accessoire beschikbaar. 

De RallyMIG 161i  
weegt slechts 13 kg.

Zie ook het Migatronic-
aanbod aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
op migatronic.nl


