
 
 
 
 

INVERTOR SEMIAUTOMAT MIG MAG,MMA si WIG LIFT  

FANMIG 175I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fanmig 175i este primul și cel mai mic aparat din categoria aparatelor de sudură semi-
automate MOST. Pe lângă sudarea prin metoda MAG, permite şi sudarea cu electrozi MMA și 
TIG. Datorită dimensiunii și greutății reduse este ideal pentru lucrări de reparații de orice 
dificultate, nu doar pentru sudori profesinişti, ci și pentru cei mai puțin experimentați. Dispozitivul 
Fanmig 175i este o unitate de sudură semi-automată concepută pentru sudura MIG cu protecţie 
de gaze, sudura cu electrozi de tip MMA, sudura cu electrod învelit sau Lift TIG (cu arc electric 
de aprindere de tipul HF). Este o unitate compactă în care alimentatorul de sârmă pe două role 
și sursa de alimentare sunt amplasate în aceeași carcasă. Dispozitivul înregistrează parametrii 
de sudare excelenţi și prezintă o arie largă de aplicare.  
 
        Acesta poate fi utilizat pentru:  
 
* MIG / MAG (sudura sinergică)  

Sudarea oțelului sau inoxului se face cu sârmă de diametru recomandat între 0,6 mm și 1,0 
mm. Viteza de alimentare cu sârmă poate fi setată de la 2 până la 12 m/min., curentul de 
sudare putând fi reglat treptat. Alimentatorul de sârmă poate fi folosit pentru bobine de 5 kg sau 
1 kg, iar acesta necesită un adaptor suplimentar.  
  
* MMA (sudura cu electrozi)  

Diametrul electrozilor se recomandă a fi între 2.0 și 3.25 mm, crescând sporadic pâna la 4.0 
mm. Electrozii trebuie să fie rutilici sau cu înveliș de bază (circuit deschis de tensiune U = 56V), 
pentru oțel sau inox.  
  
* Sudură Lift TIG (DC)  
Datorită funcţiei de înaltă frecvenţă se formează arcul electric, iar valva de gaz se deschide cu 
ajutorul unui buton de pe mânerul pistoletului. Pentru sudarea inoxului sau oţelului, diametrul 
recomandat al electrozilor de wolfram este de 1.6 sau 2.4 mm.  
Accesorii recomandate: 

- Cărucior pentru sudare WUS-150 MOST: 50 03 003900  



Specificații tehnice 

  FANMIG 175i 

Tensiunea principală 1x230 V 50/60 Hz  

Consumul de putere maxim 28 A  

Puterea efectivă  20 A 

Factorul putere 0,73  

Puterea absorbită 6,4 kVA  

Tensiunea în circuit deschis U0  56 V  

Intervalul curentului de sudare: 
- MMA 
- TIG 
- MIG 

  
20-175 A 
10-175 A 
50-175 A 

Ciclul de lucru: 
  

- MIG 
  
  

- MMA 
  
  
 

- TIG 
  

  
175 A/22,8 V /35%  
135 A/20,7 V /60%  
103 A/19,2 V /100% 

  
175 A/25%  
113 A/60%  
87 A/100%  

  
175 A/35%  
135 A/60%  

103 A/100%  

Reglarea curentului de sudare Fără trepte/ continuu  

Clasa de protecție IP 23S  

Viteza de alimentare a sârmei 2-12 m/min  

Alimentatorul de sârmă 2 role de tragere  

Diametrul sârmei de oțel 0,6–0,8-1,0 mm  

Rola de sârmă 5 kg  

Greutate 12,8 kg  

Dimensiuni (Lxlxh) 420x220x439 mm 

Nr. catalog 51 00 020150 

 


