
FOCUS TIG 
161 DC HP PFC

De afmetingen van de 
Focus TIG 161 DC HP,  
met PFC-functie en HF- 
ontsteking (hoogfrequent) 
maken hem ideaal voor 
lassen op locatie en  
werkplaatsgebruik.

• Handzaam en licht- 
gewicht – slechts 9,2 kg

• Pulsfunctie

• PFC (Power Factor  
Correction)

• HF- (hoogfrequente) of 
lift-TIG-ontsteking

Eersteklas enkelfasige TIG-DC- en MMA  
invertermachine – ontworpen voor  
complexe lastaken op locatie 
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FOCUS TIG 161 DC HP PFC
EERSTEKLAS ENKELFASIGE TIG-DC- EN MMA-  
INVERTERMACHINE 

De Focus TIG 161 DC HP, een enkelfasig 
(230 V) lasapparaat op basis van een 
inverter, is ideaal voor lassen op locatie en 
werkplaatsgebruik vanwege zijn flexibiliteit 
en draagbaarheid. 

Het is het kleinste Migatronic TIG-lasapparaat 
met pulsfunctie. De pulsfunctie zorgt voor 
betere controle van het smeltbad, met 
name bij het lassen van dunne platen en 
positielassen. 

Met een HF- (hoogfrequente) of lift-TIG-
ontsteking, kan het apparaat onder alle 
bedrijfsomstandigheden worden gebruikt.

De Focus TIG 161 DC HP is voorzien van 
PFC (Power Factor Correction). PFC is een 
elektronisch circuit dat zorgt voor een 

maximale benutting van het vermogen en  
een minimaal vermogensverlies. Het maakt 
het mogelijk om te lassen met een ca. 25%  
hogere lasstroom met slechts 16 A-zekeringen.

Nieuwe technologie zorgt voor een net-
spanningstolerantie van -40 tot +10 %, 
waardoor lassen met lange netkabels of met 
een generator als stroombron mogelijk is. 

Het apparaat is ook geschikt voor MMA-lassen  
met alle soorten rutiel- en basiselektroden.

De Focus TIG 161 DC HP wordt geleverd met 
MIGA Super Blue-wolfraamelektroden. Deze 
elektrode, met uitstekende ontstekings- en 
herontstekingseigenschappen, is toepasbaar 
op alle soorten materiaal.

STROOMBRON FOCUS TIG 161 DC PFC

Stroombereik, A 10-160

Netspanning *), V +/- 10% 1x230

Zekering, A 16

Inschakelduur 40°C/100% TIG, A/%/V 110/100/14,4

Inschakelduur 40°C/60% TIG, A/%/V 130/60/15,2

Nullastspanning, V 95

Beschermingsklasse 23S

Norm EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10

Afmetingen (HxBxL), mm 250x180x480

Gewicht, kg 9,2

*) De machine blijft nog lassen bij – 40% primaire spanning, indien de secundaire stroom wordt verlaagd.

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen.
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STANDAARD  
TOEBEHOREN 

• 3 m aardkabel

• Sterke draagriem

• 16 A schukostekker

VOORBEELDEN  
VAN OPTIONEEL 
TOEBEHOREN

• Elektrodehouder  
incl. 3 m kabel

• Focus lashelm 
(81910900)

• Beschermframe 
(78866004)

• Robuuste wagen 
met cilinderhouder 
(78857031)

• Stroomregelingseen-
heid voor TIG-toorts
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Het lasapparaat is ideaal voor alle soorten reparatiesBedieningspaneel van de Focus TIG 161 DC HP PFC


