
 

RALLYMIG 161i 
 

Uniwersalna spawarka,  
trzy procesy w jednym:  
CO2, MMA, TIG 
 

Łatwość obsługi 
 

Wbudowane programy  
spawania 
 

Lekka i przenośna;  
zaledwie 13 kg 
 

Zasilanie sieciowe 230 V 
 



 
 

 

Uchwyt z szyjką obracaną o 360 stopni 

RallyMIG 161i  
– Wszystko w jednym 

RallyMIG 161i to poręczna, przenośna 
i uniwersalna spawarka. RallyMIG 161i 
zaprojektowano jako kompaktowe 
urządzenie przeznaczone do obsługi 
wielu różnych procesów 
spawalniczych, głównie w metodą 
MIG, ale również MMA; nowoczesna 
jednofazowa spawarka inwertorowa 
zasilana prądem 230 V odpowiednia 
do użytku warsztatowego oraz 
spawania montażowego. 
 
Spawanie synergiczne metodą 
MIG 
 
Po wybraniu procesu MIG na 
cyfrowym panelu sterowania oraz 
wprowadzeniu kombinacji ustawień 
dla drutu i gazu, RallyMIG 161i jest 
gotowy do spawania; po prostu włącz, 
wciśnij i spawaj. 
 

 

Spawanie synergiczne metodą MIG 
oznacza, że parametry ustawiać można 
za pomocą zaledwie jednego pokrętła 
regulującego lub zestawu sterowania z 
uchwytu (w opcji) znajdującego się na 
ergonomicznym uchwycie z szyjką 
obracaną o 360 stopni, co zapewnia 
większą wygodę i zmniejsza ryzyko 
błędów. Bez względu na to, czy 
stosowany proces wymaga użycia 
czystego CO2 lub Argonu jako gazu 
osłonowego, albo zastosowania 5 kg 
drutu do spawania czy też lutospawania 
MIG, urządzenie zawiera program 
odpowiedni dla danego zadania 
spawalniczego. 
 
Spawarka jest gotowa do pracy … 

RallyMIG 161i wyposażony jest w 
funkcję PFC – Korekcję Współczynnika 
Mocy. PFC pozwala na prowadzenie 
spawania z użyciem długich przewodów 
sieciowych przy zastosowaniu 
wyłącznie bezpieczników 16 A. 
 

Odwrócona polaryzacja do spawania 
drutami samoosłonowymi (bez gazu) jest 
kolejną funkcją oferowaną w wersji 
standardowej. 
 
Spawanie metodą MMA z 
zastosowaniem funkcji 
pomocniczych 
 
Metoda MMA jest często preferowana w 
przypadku spawania na zewnątrz, 
podczas którego spawanie w osłonie 
gazowej nie jest wskazane. Spawarka 
RallyMIG 161i współpracuje z większością 
elektrod o wymiarach do 3,2 mm i 
wyposażona jest w pomocnicze funkcje 
gorącego startu oraz ciśnienia łuku w 
wersji standardowej. 
 
Dostosuj spawarkę do swoich  
potrzeb 
 
Dla RallyMIG 161i dostępny jest szereg 
akcesoriów, takich jak wózek, zestaw 
sterowania ustawieniami natężenia 
prądu spawania z poziomu uchwytu, 
przewody elektryczne rozmaitych 
długości oraz uchwyt TIG z zaworem gazu 
w rączce, umożliwiający proste zajarzenie 
przez potarcie. 
 
 Napięcie sieciowe: 

Klasa ochronności: 

Wymiary wys. x szer. x dł., cm 

Zakres natężenia: 

Norma: 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. 

RallyMIG 161i 
– poręczna, przenośna i uniwersalna spawarka 

 
 

ZASILACZ 

 
RallyMIG 161i 

 

Bezpiecznik: 

Cykl pracy: MIG 20°C 

Napięcie jałowe: 

Waga: 


