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PROLINER ARCPULL 200

I2 MAX

INTEGRATED 
TECHNOLOGY SEPARATE

CABLE GUN
U2

V A

I RMS

A

 + :  cm/kg

BOX  :  cm/kg
50/60hz

SYNERGIC FV SR
ACIER/
STEEL ALU

110 V 1~ 10>100 A
10>200 A

SYNERGIC
DIGITAL GUN

LINEAR MOTOR
- 20,4 > 24

20,4 > 28 16 - OK OK
20,5 x 25 x 33 / 8,6
48 x 27,7 x 36 / 9230 V 1~

Ref. 028340

REMOÇÃO DE 
AMOLGADELAS

ACIER -ALU

10 - 200 A

A GYSPOT ARCPULL 200 é uma estação de arco estirado especialmente desenvolvida para 
chapas metálicas finas em carrocerias automotivas. A sua pistola inovadora está equipada 
com um motor linear de alta precisão, controlado digitalmente para aperfeiçoar sinergias.

Ref. 028340

2 MODOS DE SOLDADURA

O ARCO ESTIRADO: O PROCESSO DO PROFISSIONAL

A INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA

ACESSÓRIOS

 + INCLUÍDO + OPÇÕES

A sua interface digital permite-lhe navegar entre 
dois modos de soldadura de uma forma intuitiva e 
funcional:

  O modo sinérgico tem configurações predefinidas para uma 
utilização rápida e fácil.

 O modo manual para usuários avançados permite 
configurações personalizadas para um uso específico.

A remoção de mossas alumínio, o arco estirado oferece 
muitas vantagens sobre a descarga capacitiva: 
 Gás de proteção que não gera poluição.

 Reparação de riscos profundos.

 Posicionamento de anéis muito próximos uns dos outros para 
maior poder de tração.

 Sem acabamento após reparação.

 Repetibilidade e confiabilidade do processo.

 Inexistência de impacto no verso da chapa.

Sua pistola incorpora um motor linear único 
no mercado. Esta inovação tem vantagens sem 
precedentes:
  Controlo do ciclo de soldadura.

  Gestão do processo por controlo numérico sem necessidade 
de ajuste.

  2 contatos de massa ajustáveis independentemente para 
uma melhor estabilidade durante a soldadura.

  Simplicidade e rapidez de execução.

 Incluído :
• pistola automática com 2 contatos de massa integrados.
• caixa arruelas alu ep. 1,5 mm.
• barra de tração
• carrinho 4m³ weld 810
• suporte para carrinhos de remoção de amolgadelas
• mini puller
• gancho alu 1
• gancho alu 2

Barra de tração

CAIXA ARRUELAS ALU
esp. 1,5 mm - Réf. 059429 Caixa de pernos 

alu
Réf. 059436

Caixa de pernos
aço
Réf. 059443

Carrinho WELD 810
Réf. 037489

Mini Puller
Réf. 050921

Suporte para 
carrinhos de ofi-
cina de remoção 
de mossas
Réf. 052284

Manômetro
30 l/min - FR
Réf. 041622


