
De Digitale  
lasgeneratie  
voor moDerne 
werkplaatsen   

Automig2i serie



een migatronic Automig voor 
iedere generatie 
In de jaren zeventig van de vorige 
eeuw leverde Migatronic haar eerste 
lasmachine aan de auto-industrie. 
Sindsdien zijn er al zeven generaties 
lasmachines geweest die, ieder op 
een geheel eigen wijze, tegemoet 
zijn gekomen aan de specifieke eisen 
van automonteurs, de handel en de 
lichte industrie. En de Automig²-i-
serie is sterker dan ooit.

De volledig digitale revolutie - 
switch on, press and weld
Automig²-i is een serie compacte, 
volledig gedigitaliseerde lasmachines 
met synergische, vooraf ingestelde 
lasprogramma’s en automatische 
functies. De machines zijn ontworpen  
voor moderne materialen gebruikt in 
de auto-industrie en voldoen aan de 
steeds hogere eisen die gesteld 
worden aan het verbinden van 
materialen - van plaatmetaal tot 
carrosserieën, van het eenvoudige  
MIG/MAG-lassen tot complexe 
lasklussen. Zodra de lasser de 
hoofdparameters heeft ingesteld, 
past Automig²-i alle andere para-
meters automatisch aan: switch on, 
press and weld.
 

machines met ingebouwde 
voordelen
De Automig²-i-serie is voorzien van 
een 4-rols draadaanvoersysteem  
voor een precieze en stabiele draad- 
aanvoer. De digitale motor- en 
ventilatorregeling staan naast 
stabiliteit en optimale koeling onder 
alle bedrijfsomstandigheden garant 
voor een perfecte ontsteking van de 
boog. Alle Automig² 273i- 
modellen zijn uitgerust met  
omgekeerde polariteit voor lassen 
met gevulde draad (zonder gas).

mig-solderen
Naast MIG/MAG-lassen is de 
Automig²-i-serie ook geschikt voor 
MIG-solderen van gegalvaniseerd 
materiaal. Deze functie staat garant 
voor een goed behoud van het  
materiaal in termen van corrosie en 
sterkte en beperkt de nabehandeling 
van vervormde platen en profielen 
tot een minimum. Het resultaat is 
goedkoop en efficiënt lassen.

AutoPuLs™ voor lassen en 
solderen
Moderne carrosserieën in hoogsterk-
testaal moeten uitermate voorzichtig 
worden behandeld met een nauw- 
keurige boogregeling. De Automig²-
i-serie met AUTOPULS™-

bedieningspaneel staat voor innova-
tieve en professionele lasapparatuur 
voor het verbinden van hoogsterkte-
staal. De pulsfunctie, die steeds 
vaker wordt gevraagd door auto-
producenten, voorkomt lasspatten 
en zorgt naast optimaal behoud van 
sterkte ook voor een optimale 
bescherming van het 
oppervlak.  

Drie stroombronnen 
- twee beDieningspanelen

Gebruikersvoordelen

•  ontworpen voor alle materialen en 
individuele lastoepassingen

•	 Digitale,	synergische	bedienings- 
panelen	-	switch	on,	press	and	weld

•	MIG-solderen	van	gegalvaniseerd	staal

•	 AUTOPULS™	voor	geavanceerd	
pulslassen en pulssolderen van 
hoogsterktestaal

•	 DUO-versies	voor	eenvoudig	wisselen	
tussen	las-	en	soldeerklussen

•	Omgekeerde	polariteit	voor	lassen	met	
gevulde draad (zonder gas)

•	 Boost-versies	voor	alle	aansluits- 
panningen

•	 Softwareupdate	via	SD-kaart	op	
migatronic.nl/MIJN	MIGATRONIC

 

De machine-serie Automig2i AutoPuLstm omgekeerde
   polariteit

Automig2 183i 

Automig² 183 i Duo 

Automig2 233i    

Automig2 233i Duo    

Automig2 273i    

Automig2 273i Boost    

Automig2 273i Duo    

Automig2 273i Duo Boost   

De compacte, 
mobiele 

Automig² 183i

Automig2 273i 
op onderstel 



AChT	AfzONDeRLIJke	veRSIeS	
vOOR	De	AUTO-INDUSTRIe	eN	
De	LIChTe	INDUSTRIe

Duo-versies
Alle Automig² i-modellen zijn 
verkrijgbaar in DUO-versies met twee 
draadaanvoersystemen: een voor 
MIG-solderen en een voor de andere 
lasklussen. Hiermee wordt het 
wisselen tussen laswerkzaamheden 
nog eenvoudiger, zonder de nood-
zaak om toortsen, draden, draadaan-
voerrollen en gas te wijzigen. 

Boost-versies voor alle  
aansluitspanningen
Alle Automig² 273i- en 273i DUO-
modellen kunnen worden voorzien 
van een elektronische Boost Con-
verter (autotransformator) voor 
lassen en solderen op alle één- en 
driefase aansluitspanningen.

Machinevoordelen

•		Compact	ontwerp/laag	gewicht	
-	gebruikersvriendelijk,	flexibel	en	
mobiel

•	 Stand-byfunctie	(15-30	W	stationair):	
energiezuinig,	minder	CO2-uitstoot,	
lange levensduur van onderdelen

•	 Draadaanvoerrollen	met	kleurcode:	
eenvoudig te verwisselen 

•	 4-rols	draadaanvoersysteem	voor	
precieze	draadaanvoer

•	 Digitale	motorregeling:	stabiliteit	
onder	alle	bedrijfsomstandigheden

•	 Digitale	ventilatorregeling:	 
optimale	koeling	onder	alle	 
bedrijfsomstandigheden

•	 Gecoate	printplaten:	minder	 
onderhoud	en	langere	levensduur

De compacte, 
mobiele 

Automig² 183i

Automig2 183i DUO 
en 273i DUO op onderstel



MIGATRONIC	 
AUTOMIG2i - gegevens 
& programma’s

Deze lijst van programma’s is 
uitsluitend bedoeld als richtlijn.

Programma’s  

Materiaal draad Ø/mm lassen solderen Puls

fe	SG	2	 0,6	-	1,0	 • •  •
AL	 0,8	-	1,0	 • •  •
CuAI8	 0,8	-	1,0	  • •	 •
CuSi3	 0,8	-	1,0	 	 • •	 •
CrNi	 0,8	-	1,0	       •  •
• Automig i-paneel    • AutoPuLS-paneel

Beide bedienings- 
panelen kunnen op  
migatronic.nl/miJN  
migAtRoNiC via een  
SD-kaart met de  
meest recente  
programmaversies worden geüpdatet.

Automig i-paneel AutoPuLS-paneel

mig-A twist® - de nieuwe  
generatie lastoortsen
De ergonomische MIG-A Twist-toorts 
heeft een draaibare zwanenhals, 
waardoor moeilijke plekken makkelijk 
bereikbaar worden. Regeleenheid 
voor instellen van lasstroom op  
de toortshandgreep als optie  
beschikbaar.
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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
www.migatronic.nl

WeldinG vALUe

Stempel dealer:

Automig² 183i/183i Duo 233i/233i Duo 273i/273i Duo

Aansluitspanning	+/-	15%,	v 3x400 3x400 3x400

zekering,	A 10 10 10

Inschakelduur	40°C	100%,	A/v 115/19,8 165/22,3 175/22,8

Inschakelduur	40°C	60%,	A/v 125/20,3 175/22,8 205/24,3

Inschakelduur	20°C	100%	A 160 220 230

Inschakelduur	20°C	40%	A 180 245

Stroombereik,	A 15-180 15	-	230 15-270

Beschermingsklasse IP	23S IP	23S IP	23

norm eN/IeC	60974-1,	eN/IeC60974-5,	eN/IeC60974-10

Afmetingen	(hxBxL),	mm 660x380x790 660x380x790 550x250x640

Afmetingen	DUO	(hxBxL),	mm 960x600x850 960x600x850 960x570x870

Gewicht,	kg 26,2	/	41,2 26,5	/	41,2 26	/	55

Wijzigingen voorbehouden


