
Weldi-MIG termékcsalád  
MIG hegesztőgépek – CO hegesztőgépek  

Szériajellemzők: 
- Egyszerű felépítés 
- Könnyű kezelhetőség 
- Thermikus túlterhelés elleni védelem 
- 2/4 taktusos vezérlés 
- Huzalbefűzés 
- Gázteszt 
- Megbízhatóság 

Állítható: 
- Gáz elő öblítés 
- Huzalvisszaégés 
- Gáz után öblítés 
- Lágy indítás 

Weldi-MiniMIG 160  

MIG hegesztőgép - CO hegesztőgép  
Védőgázas, fogyóelektródás, félautomata MIG/MAG hegesztőgép 

 
 
 
A Weldi-Mini MIG 160 hegesztőgép cégünk egyik legkisebb teljesítményű 
hegesztőgépe. Kis méretéből adódóan kiválóan alkalmazható otthoni hegesztésekhez, 
kis sorozatú szériagyártáshoz, karosszériamunkákhoz. A berendezés egyaránt 
alkalmas CO2-vel és kevert gázzal történő hegesztésre. 
 
 

 

   



 
Weldi-MIG 181 - MIG hegesztőgép - CO hegesztőgép 
Védőgázas, fogyóelektródás, félautomata MIG/MAG hegesztőgép 

 
 

 

Weldi-MIG 181 hegesztőgép a legnagyobb teljesítményű, egyfázisú hálózatról 
működő hegesztőgépünk. Széles körben alkalmazható a vékonyabb anyagok 
hegesztési folyamatainál. Intelligens elektronikája egyaránt lehetőséget nyújt a 
2- és 4- ütemű és ívponthegesztés üzemmódokra. Könnyű és nehéz ipari 
körülmények között is kiválóan alkalmazható lemezmunkákhoz, akár 
szériagyártásban is. A berendezés alkalmas CO2-vel és kevert gázzal történő 
hegesztésre. 

 
A gép "kompakt" felépítésénél fogva magában 
foglalja a huzaltoló egységet is. A hegesztőhuzal 
tekercs egyszerűen a gépbe helyezhető és 
másodpercek alatt a pisztolyba fűzhető. A védőgáz 
palackja a gépre helyezhető és rögzíthet így aWeldi-
MIG 181 a nagy teherbírású kerekeknek 
köszönhetően könnyen mozgatható munkaeszközzé 
válik. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Weldi-MIG 250 - MIG hegesztőgép - CO hegesztőgép 
Védőgázas, fogyóelektródás, félautomata MIG/MAG hegesztőgép 

 
 

 
 
 
A Weldi-MIG 250 cégünk közepes teljesítményű 
olcsó kategóriás hegesztőgépe. Az alacsony eladási 
árat nem a hegesztés minőségének romlásával, hanem 
bizonyos kevésbé használt szolgáltatások 
elhagyásával és főként a gyártás alatti ráfordítások 
erőteljes csökkentésével próbáltuk elérni. Mindez azt 
eredményezte, hogy egy jó hegesztési 
tulajdonságokkal rendelkező, vékony és közepes 
vastagságú lemezek hegesztéséhez kiválóan 
alkalmazható. 
 

  
 
 
 
Weldi-MIG 300 - MIG hegesztőgép - CO hegesztőgép 
Védőgázas, fogyóelektródás, félautomata MIG/MAG hegesztőgép  

 
 
 
 
 

 

A Weldi-MIG 300 cégünk legnagyobb teljesítményű 
olcsó kategóriás hegesztőgépe. Az alacsony eladási 
árat nem a hegesztés minőségének romlásával, hanem 
bizonyos kevésbé használt szolgáltatások elhagyásával 
és főként a gyártás alatti ráfordítások erőteljes 
csökkentésével próbáltuk elérni. Mindez azt 
eredményezte, hogy egy jó hegesztési tulajdonságokkal 
rendelkező, vékony és közepes vastagságú lemezek 
hegesztéséhez kiválóan alkalmazható. 
 
 



 
 

A hegesztőgép két külön egységből áll, ennek köszönhetően nem kell az egész 
berendezést a munkaterületen tartanunk, elegendő, ha csak a huzaltoló berendezést 
visszük magunkkal. Így akár szűk helyen is használhatóvá válik a hegesztőgép. 
AWeldi-MIG 422 SW egy ipari hegesztőgép, amely teljesítményénél és 
megbízhatóságánál fogva tökéletes választás lehet az Ön cége számára. 

Weldi-MIG 422 SW - MIG hegesztőgép - CO hegesztőgép 
Védőgázas, fogyóelektródás félautomata MÍG/MAG hegesztőgép 

A Weldi-MIG 422 SW berendezés az egyik legnagyobb teljesítményű, háromfázisú 
hálózatról működő különtolós, vízhűtéses hegesztőgépünk. Széles körben 
alkalmazható a vékony-, közepes- és vastag anyagok hegesztési folyamatainál. 
Intelligens elektronikája egyaránt lehetőséget nyújt a 2- és 4- ütemű, szakaszos és 
ívponthegesztés üzemmódokra. Könnyű és nehéz ipari körülmények között is 
kiválóan alkalmazható acélszerkezet készítésben, akár szériagyártásban is. A 
berendezés alkalmas CO2-vel és kevert gázzal történő hegesztésre. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


