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Art.1 - Pedidos

1.1 O pedido do Distribuidor é considerado completo e vinculativo para o fabricante, no momento em que o 
Distribuidor receber por parte do Fabricante a confirmação do pedido por escrito, a ser emitido exclusiva-
mente pela Direção Comercial da BCS Portugal Unipessoal, Lda.

1.2 O Fabricante responsabiliza-se a entregar no seu armazém apenas os produtos indicados na confirmação 
do pedido expedido pela BCS Portugal Unipessoal, Lda.

Art.2 – Entrega

2.1 Por termo de entrega entende-se a data na qual o fabricante notifica o Distribuidor de que os produtos 
estão disponíveis nos seus armazéns. O termo de entrega está indicado na confirmação do pedido.

2.2 O distribuidor deverá retirar os produtos do armazém do fabricante no prazo de 30 dias do termo de en-
trega. Este termo será considerado vinculativo. Passados 30 dias da data de entrega, se os produtos não 
forem retirados pelo distribuidor, o contrato será cancelado por incumprimento do Distribuidor, com todas 
as consequências legais e o eventual adiantamento será creditado ao Fabricante a título de indemnização 
de danos. Em qualquer caso o Fabricante poderá incrementar o preço inicialmente acordado, inclusive 
quando tenha já sido efetuado algum pagamento por parte do distribuidor.

2.3 Não serão imputáveis ao Fabricante atrasos pela entrega dos produtos devido a causas de força maior, 
por causas derivadas do processo de fabricação, como por exemplo interrupções ou suspensões de tra-
balho por iniciativas sindicais, atrasos na entrega de componentes ou materiais de fornecedores exter-
nos, por greves de transportes, ou por deficiências de energia elétrica.

2.4 De qualquer forma, o Distribuidor declara desde o início, aceitar um possível atraso da data de entrega 
de 30 dias úteis. Tal atraso não poderá ser considerado pelo Distribuidor como um incumprimento do 
contrato.

Art.3 – Envios

3.1 Os produtos são francos nas instalações do fabricante.

3.2 O transporte é sempre da responsabilidade do distribuidor.

3.3 A mercadoria será segurada apenas e quando o distribuidor o solicite por escrito. Os gastos para segurar 
a mercadoria durante o transporte, em qualquer caso, são totalmente a cargo do distribuidor.

CONDIÇÕES GERAIS
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Art.4 Modificações dos produtos

4.1 O fabricante pode modificar os produtos sem a obrigação de comunicar ao Distribuidor.

4.2 O Fabricante não é obrigado a modificar produtos já construídos, ou em curso de construção, por um 
possível pedido por parte do distribuidor depois da entrega do pedido dos produtos. 

Art.5 Peças

5.1 O Fabricante compromete-se a fornecer ao distribuidor as peças de reposição dos produtos vendidos. O 
preço das peças será determinado com base na tabela de preços em vigor no momento da entrega do 
pedido da peça de reposição.

Art.6 Garantia

6.1 O Fabricante garante o regular funcionamento dos produtos para um período de dois (2) anos, exceto nas 
peças sujeitas a desgaste.

Art.7 Taxas aplicadas e outros encargos

7.1 Todos os encargos presentes e futuros, taxas, impostos e outros, serão exclusivamente a cargo do distri-
buidor

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
CONDIÇÕES DE ENTREGA:

ENTREGA: Nossas instalações
EMBALAGEM: para embalagens especiais, custo eventual sob consulta
IVA – IMPOSTOS / TAXAS: Excluídos

Esta tabela anula e substitui todas as outras anteriores
Pode ser modificada em qualquer momento sem aviso prévio
As características técnicas indicadas na presente tabela são indicativas
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Modelo Corrente máxima de soldadura Preço de Tabela 
2018

Página

MOTOSOLDADORA PORTÁTIL - GASOLINA - Tecnologia CHOPPER 

NEW MAGIC WELD 150 A   1.940 9

MAGIC WELD 200 200 A   2.995 10

MOTOSOLDADORA PORTÁTIL - DIESEL - Tecnologia CHOPPER 

MAGIC WELD 200 YD 170 A   3.780 13

MAGIC WELD 200 YDE 170 A   4.320 13

MOTOSOLDADORA PORTÁTIL - GASOLINA/DIESEL - 3000 RPM - REFRIGERAÇÃO A AR

TS 200 BS/CF 190 A 3.140 16

TS 200 DS/CF 190 A  3.750 17

TS 200 DES/CF 190 A  4.310 17

TS 200 BS/EL-P 170 A 3.280 19

TS 200 DES/EL 170 A 4.470 20

TS 250 KD/EL 250 A 6.660 22

MOTOSOLDADORA / GERADOR SUPER INSONORIZADO - 3000 RPM - REFRIGERAÇÃO A AR

CS 230 YSX CC/CV 210 A 5.880 24

TS 300 KSX/EL 300 A 8.590 26

CS 350 KSX CC/CV 350 A 10.080 28

TS 400 KSX/EL 400 A 10.620 30

MOTOSOLDADORA / GERADOR SUPER INSONORIZADO – 3000 RPM - REFRIGERAÇÃO A ÁGUA

TS 350 YSX BC 350 A 12.320 33

DSP 400 YSX 400 A 12.620 35

TS 2x280 EVO MULTI4 2x250 A - 500 A 18.350 37

MOTOSOLDADORA / GERADOR SUPER INSONORIZADO – 3000 RPM - REFRIGERAÇÃO A AR

TS 600 EVO 600 A 17.150 40

MOTOSOLDADORA / GERADOR INSONORIZADO – 1500 RPM - REFRIGERAÇÃO A ÁGUA

DSP 600 PS 600 A 19.520 43

MOTOSOLDADORA / GERADOR SUPER INSONORIZADO – 1500 RPM - REFRIGERAÇÃO A ÁGUA

DSP 500 PS 500 A 16.630 46

TS 2x400 PSX BC 2 x 400 A 23.990 48
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Motosoldadoras portáteis
Gasolina

Tecnologia Chopper
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NEW MAGIC WELD

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Controlo a alta frequência de tensão e corrente de soldadura
•	Alternador de ímanes permanentes de alto rendimento
•	Corrente auxiliar c.c. com micro interrupções para  
 proteção de ferramentas elétricas
•	Paragem do motor por nível de óleo baixo (alerta de óleo)
•	Otimizador de potência (sistema de otimização da potência do motor)
•	 Função de economizador (autoaceleração)
•	De acordo com as normas CE
DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador de ímanes permanentes, autoexcitado, sem escovas
•	Regulação Contínua 30 - 150 A
•	 Serviço 150 A - 60%
•	 Tensão em vazio 67V
•	Potência monofásica (máx.) 2 kW / 230 V cc / 8.7 A
•	Potência monofásica (contínua) 1.6 kW / 230 V cc / 6.9 A
•	Dimensões (mm) 420x360x480
•	Peso  34 Kg
•	Depósito de combustível:      3,1 litros

COM MOTOR A GASOLINA, ARRANQUE MANUAL 
4 tempos, OHV, refrigeração a ar

Euros

C0CD60A0        HONDA GX200 1.940

ACESSÓRIOS

M222420130    Carro de transporte manual 175

M222439190    Cabos de soldadura 4,5m +3m, 35 mm2 115

M307019190    Cabos de soldadura 10m +8m, 35 mm2 195

M102016400    Cabos de soldadura 20m+15m, 35 mm2 330

M221010075    Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150

VERSÕES ALTERNATIVAS

**********    Versão com tomadas Schuko 
                        (apenas para países onde sejam necessários este tipo de tomadas)

sem suplemento



- 10 - - 10 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

MAGIC WELD 200
•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Controlo a alta frequência de tensão e corrente de soldadura
•	Alternador de ímanes permanentes de alto rendimento
•	Corrente auxiliar c.c. com micro interrupções para  
 proteger ferramentas elétricas
•	Paragem do motor por nível de óleo baixo (alerta de óleo)
•	Otimizador de potência (sistema de otimização  
 da potência do motor)
•	 Função de economizador (autoaceleração)
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE
DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador de ímanes permanentes, autoexcitado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 – 200 A
•	 Serviço 200 A – 60%
•	 Tensão em vazio 70 V
•	Potência monofásica (máx.) 3,25 kVA / 230 V / 14,1 A - 50 Hz
•	Potência monofásica (contínua) 2,8 kVA / 230 V / 12,2 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 610x490x520
•	Peso  61 Kg
•	Depósito de combustível:      5,3 litros

COM MOTOR A GASOLINA, ARRANQUE MANUAL
4 tempos, OHV, refrigeração a ar

Euros

C0DD7000        HONDA GX 270      2.995

ACESSÓRIOS

M222700130   Carro de transporte manual 175

M222439190   Cabos de soldadura 4,5m + 3m , 35mm2 115

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m +15m , 35mm2 330

M221010075    Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

                       150
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SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS                      Euros

**********    Versão com tomadas Schuko
                        (apenas para países onde sejam necessários este tipo de tomadas)

sem suplemento
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Motosoldadoras portáteis
Diesel 

Tecnologia Chopper
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MAGIC WELD 200 YD - YDE
•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Controlo a alta frequência de tensão e corrente de soldadura
•	Otimizador de potência (sistema de otimização da potência  
 do motor)
•	Alternador de ímanes permanentes de alto rendimento
•	Corrente auxiliar monofásica de 50 Hz
•	Paragem do motor por nível de óleo baixo (alerta de óleo) (versão YDE)
•	 Função de economizador (autoaceleração) (versão YDE)
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE 
DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador de ímanes permanentes, autoexcitado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 – 200 A
•	 Serviço 170 A – 60%
•	 Tensão em vazio 70 V
•	Potência monofásica (máx.) 3.3 kVA / 230 V / 14.3 A - 50 Hz
•	Potência monofásica (contínua) 3 kVA / 230 V / 13 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 630x490x540
•	Peso:                                               72 Kg (Arranque manual - versão YD)  
            91 Kg (Arranque elétrico - versão YDE)
•	Depósito de combustível: 3,3 litros
  
COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE MANUAL 
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

                     Euros      

C0EF7000           Yanmar L70N
            

3.780

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

C0EF6000          Yanmar L70N
          

4.320

ACESSÓRIOS

M222700130   Carro de transporte manual 130

M222439190   Cabos de soldadura 4,5m +3m , 35mm2 115

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m +15m , 35mm2 330
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ACESSÓRIOS                      Euros

M221010075      Kit de soldadura com: 
                          1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                          1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                          suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150

SUPLEMENTOS PARA VERSÃO ALTERNATIVA 

**********        Versão com tomadas Schuko 
                           (apenas para países onde sejam necessários este tipo de tomadas)

sem suplemento
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Motosoldadoras portáteis
Gasolina / Diesel
Refrigeração a ar

3000 rpm
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•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Dupla escala de soldadura 20-100A / 90-190A
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	 Interruptor diferencial
•	 Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 
  1x230V 16A 2P+T CEE 
  1x48V 32A 2P CEE
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 ÷ 100A / 90 ÷ 190A
•	 Serviço 190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100%
•	 Tensão em vazio 98 V
•	Potência trifásica 6 kVA / 400 V / 8.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica  5 kVA / 230 V / 21,7 A - 50 H
•	Potência monofásica                          2 kVA / 48 V / 41.6 A - 50 Hz
•	Dispositivo de ignição de motores 170 A - 12Vc.c. - 24Vc.c.
•	Dimensões (mm) 910x530x580
•	Peso  111 Kg
•	Depósito de combustível:      6,1 litros

TS 200 BS/CF

COM MOTOR A GASOLINA, ARRANQUE MANUAL AUTOENVOLVENTE 
4 tempos, OHV, refrigeração a ar

                     Euros

C0GD9060         Honda GX 390 3.140

ACESSÓRIOS

M232120130   Carro de transporte manual 135

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m +15m , 35mm2 330

M306410062   Prolongamento do tubo de escape 100   

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150

VERSÕES ALTERNATIVAS

**********       Versão com tomadas Schuko sem suplemento

                            (apenas para países onde sejam necessários este tipo de tomadas)
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TS 200 DS/CF - DES/CF
•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Dupla escala de soldadura 20-100A / 90-190A
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	 Interruptor diferencial
•	 Tomadas:   1x400V 16A 3P+N+T CEE
                  1x230V 16A 2P+T CEE 
                  1x 48V 32A 2P CEE
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 100 A / 90 190 A
•	 Serviço 190 A 35% - 160 A 60% - 120 A 100%
•	 Tensão em vazio 98 V
•	Potência trifásica 6 kVA / 400 V / 8.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 230 V / 21.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 2 kVA / 48 V / 41.6 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 900x550x620
•	Peso  130 Kg (Arranque manual - versão DS/CF)
  150 Kg (Arranque elétrico - versão DES/CF)
•	Depósito de combustível:      5,5 litros

COM MOTOR A GASOLINA, ARRANQUE MANUAL
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

Euros

C0HE5060          YANMAR L100 N           3.750
   

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO

4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

C0HE6060           YANMAR L100 N        4.310

ACESSÓRIOS

M212029080   Carro de transporte manual 135

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m live+15m, 35mm2 330

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição 

150
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SUPLEMENTOS PARA VERSÃO ALTERNATIVA 

**********        Versão com tomadas Schuko
                            (apenas para países onde sejam necessários este tipo de tomadas)

sem suplemento
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TS 200 BS/EL P
•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	 Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 
  1x230V 16A 2P+T CEE
•	Paragem do motor por nível de óleo baixo (alerta de óleo) 
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 – 170 A
•	 Serviço 170 A 60% - 140 A 100%
•	 Tensão em vazio 65 V
•	Potência trifásica 6 kVA / 400 V / 8.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica  4 kVA / 230 V / 17.4 A - 50 Hz
•	Dispositivo de ignição de motores 170 A - 12Vc.c. 
•	Dimensões (mm) 870x525x590
•	Peso Kg 106
•	Depósito de combustível:      6,1 litros

COM MOTOR A GASOLINA, ARRANQUE MANUAL 
4 tempos, OHV, refrigeração a ar

                     Euros      

C0FD9010        Honda GX390 3.280

   

ACESSÓRIOS

M232120130   Carro de transporte manual 135

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m +15m , 35mm2 330

M306410062   Prolongamento do tubo de escape 100

M209510018   Comando à distância (cabo de 20 m) 185

M930600000   Comando à distância (cabo de 50 m) 225

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150
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TS 200 DES/EL

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante  

a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial 
•	 Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CEE 

 1x230V 16A 2P+T CEE 
 1x48V 32A 2P CEE

•	Arranque elétrico
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 - 170 A
•	 Serviço 170 A 60% - 130 A 100%
•	 Tensão em vazio 65 V
•	Potência trifásica 6 kVA / 400 V / 8.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 230 V / 21.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 2 kVA / 48 V / 41.6 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 900x550x620
•	Peso  133 Kg
•	Depósito de combustível: 6,1 litros  
  

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

Euros

C0JE6060          YANMAR L 100 N 4.470

   



- 21 - - 21 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

ACESSÓRIOS                      Euros

M212029080   Carro de transporte manual 135

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m +15m , 35mm2 330

M209510018   Comando à distância (cabo de 20 m) 185

M930600000   Comando à distância (cabo de 50 m) 225

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição 

150

SUPLEMENTOS PARA VERSÃO ALTERNATIVA

**********       Versão com tomadas Schuko
                            (apenas para países onde sejam necessários este tipo de tomadas)

sem suplemento
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TS 250 KD EL

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante  
 a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial 
•	 Tomadas: 1x400V 16A 3P+N+T CEE  
  1x230V 16A 2P+T CEE  
  1x 48V  32A 2P CEE
•	Chassis tubular de proteção
•	De acordo com as normas CE

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 250 A
•	 Serviço 250 A 35% - 200 A 60%
•	 Tensão em vazio 70 V
•	Potência trifásica 6.5 kVA / 400 V / 9.4 A - 50 Hz
•	Potência monofásica  4.5 kVA / 230 V / 19.5 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 2 kVA / 48 V / 41.6 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1050x530x630
•	Peso 200 Kg
•	Depósito de combustível:      9 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO  
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

Euros

C0LA5060        Kohler KD477/2 6.660

  

ACESSÓRIOS

M220010130   Carro de transporte manual 135

M307019190   Cabos de soldadura 10m +8m , 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m +15m , 35mm2 330

M209510018   Comando à distância (cabo de 20 m) 185

M930600000   Comando à distância (cabo de 50 m) 225

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150
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Motosoldadoras / Geradores
Super Insonorizados

Refrigeração a ar
3000 Rpm



- 24 - - 24 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

CS 230 YSX CC/CV

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 Soldadura com elétrodo de tungsténio GTAW (TIG)
•	 Soldadura a fio (MIG)
•	Controlo a alta frequência de tensão e corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	Proteção do motor EV
•	 Super insonorizada
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 210 A (STIK - TIG)    15 V - 30 V (MIG)
•	 Serviço 210 A 60% - 180 A 100%
•	 Tensão em vazio 65 V
•	Potência trifásica 6 kVA / 400 V / 8.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 230 V / 21.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 2 kVA / 48 V / 41.6 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1020 x 645 x 930 
•	Peso Kg 230

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar 

Euros

C0ME8011       Yanmar L100 N (tomadas Schuko) 5.880

   

ACESSÓRIOS

M372800130   Carro de transporte manual 150

M307019190   Cabos de soldadura 10m+8m, 35mm2 195

M102016400   Cabos de soldadura 20m+15m, 35mm2 330

M930800000   Comando à distância (cabo de 20 m) 225

M936840000   Comando à distância (cabo de 20m) (profissional) 350

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição 

150

M357010062   Prolongamento do tubo de escape 115



- 25 - - 25 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

ACESSÓRIOS            Euros

M934020000   Alimentador de fio 1.895

                                                 

ACESSÓRIOS QUE DEVEM SER MONTADOS DE FÁBRICA

************   VRD (Sistema de redução da tensão do elétrodo durante as pausas) 70

************   AUTO ACELERADOR (função economizador) 315



- 26 - - 26 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

TS 300 KSX/EL

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial
•	 Super insonorizada 
•	Proteção do motor EV
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 300 A
•	 Serviço 300 A 60% - 250 A 100%
•	 Tensão em vazio 70 V
•	Potência trifásica 10 kVA / 400 V / 14.4 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 230 V / 21.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 48 V / 104 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1320x790x750
•	Peso Kg 375
•	Depósito de combustível:      23 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO 
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar

Euros

C0PA6060         Kohler KD477-2 8.590

   



- 27 - - 27 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

ACESSÓRIOS            Euros

M219930130   Carro de transporte manual 245

M219930140   Reboque de obra 450

M107303000   Cabos de soldadura 20m +15m, 50mm2 415

M209510018   Comando à distância (cabo de 20 m) 185

M930600000   Comando à distância (cabo de 50 m) 225

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********        Versão 400V/230V
 

sem suplemento

ACESSÓRIOS QUE DEVEM SER MONTADOS DE FÁBRICA

**********        EP1 (Função economizador)
 

375
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CS 350 KSX CC/CV

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 Soldadura com elétrodo de tungsténio GTAW (TIG)
•	 Soldadura a fio (MIG) 
•	Controlo a alta frequência de tensão e corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	Proteção do motor EP7
•	Otimizador de potência (sistema de otimização  
 da potência do motor)
•	 Tanque de grande capacidade (38 l)
•	Base estanque anti gotejamento
•	Botão de paragem de emergência
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 350 A (STIK-TIG)    14 V - 44 V (MIG)
•	 Serviço 350 A 35% - 300 A 60% - 250 A 100%
•	 Tensão em vazio 66 V
•	Potência trifásica 10 kVA / 400 V / 14.4 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 230 V / 21.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 48 V / 104 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1230x690x925
•	Peso kg 345
•	Depósito de combustível:      38 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar Euros

C0QB3061         KOHLER KD 477/2 10.080
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ACESSÓRIOS      Euros

M273110130   Carro de transporte manual 260

M273110140   Reboque de obra 450

M107303000   Cabos de soldadura 20m+15m , 50mm2 415

M930800000   Comando à distância (cabo de 20 m) 225

M936840000   Comando à distância (cabo de 20m) (profissional) 350

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M934020000   Alimentador de fio 1.895

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********       Versão com tomadas Schuko sem suplemento

ACESSÓRIOS QUE DEVEM SER MONTADOS DE FÁBRICA

**********       VRD (Sistema de redução da tensão durante as pausas) 70

**********       Auto Aceleração  (Função economizador) 270
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TS 400 KSX/EL

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Interruptor diferencial 
•	Arranque elétrico
•	Proteção do motor ES
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 400 A
•	 Serviço 400 A 35% - 350 A 60% - 300 A 100%
•	 Tensão em vazio 70 V
•	Potência trifásica 13 kVA / 400 V / 18.7 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 7 kVA / 230 V / 30.4 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 48 V / 104 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1455x840x880
•	Peso Kg 465
•	Depósito de combustível:      26 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a ar Euros

C0SA8060          Kohler KD 625/2 10.620



- 31 - - 31 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

ACESSÓRIOS            Euros

M217600140   Reboque de obra 535

M107303000   Cabos de soldadura 20m+15m, 50mm2 415

M209510018   Comando à distância (cabo de 20 m) 185

M930600000   Comando à distância (cabo de 50 m) 225

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição

150

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********       Versão 400V/230V
                                                        

sem suplemento

ACESSÓRIOS QUE DEVEM SER MONTADOS DE FÁBRICA

**********        EP1 (Função economizador) 375



- 32 - - 32 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

Motosoldadoras / Geradores
Super Insonorizadas
Refrigeração a água

3000 rpm
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TS 350 YSX - BC

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	 Soldadura com qualquer tipo de elétrodo, incluindo celulósico
•	Circuito especial BC para soldadura descendente em gasoduto
•	Dupla escala de soldadura (50%-100%)
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Relé diferencial (sem ligação á terra)
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	Proteção do motor EP7
•	Botão de paragem de emergência
•	Base estanque anti gotejamento
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 350 A
•	 Serviço 350 A 35% - 320 A 60% - 270 A 100%
•	 Tensão em vazio 75 V
•	Potência trifásica 12 kVA / 400 V / 17.3 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 7 kVA / 230 V / 30.4 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1610x720x1110
•	Peso Kg 530
•	Depósito de combustível:      45 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a água Euros

C0UF0010        Yanmar 3 TNV 76 (tomadas Schuko) 12.320

   



- 34 - - 34 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

ACESSÓRIOS
           
Euros

M217600140   Reboque de obra 535

M107303000   Cabos de soldadura 20m +15m, 50mm2 415

M936840000   Comando à distância (cabo de 20 m) 350

M936850000   Comando à distância com conector a 90º (cabo de 20m) 350

M936860000   Comando à distância para a versão com inversão de polaridade  (cabo de 20m) 370

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição   

150

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

ACESSÓRIOS QUE DEVEM SER MONTADOS DE FÁBRICA

**********   Tapa chamas para tubo escape 495

**********   AUTO ACELERAÇÃO (Função economizador) 260

**********   Relé de isolamento (sem ligação á terra) 400

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********        Versão 400V/230V com inversor de polaridade, tomadas Schuko 870



- 35 - - 35 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

DSP 400 YSX

•	 Soldadura de arco multi processo:
•	 SMAW: Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 GTAW: Soldadura com elétrodo tungsténio GTAW (TIG) (Inicio de arco por contacto)
•	 GMAW: Soldadura com fio (MIG)
•	 FCAW: Soldadura com fio animado (FLUX CORED)

•	Controlo a alta frequência de tensão e corrente de soldadura
•	Programa de soldadura específico para elétrodos celulósicos
•	Dupla escala de soldadura (50%-100%)
•	Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	Proteção do motor EP7
•	Botão de paragem de emergência
•	Base estanque anti gotejamento
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 10 A – 400 A (STIK-TIG)  16 V - 40 V (MIG-FIO ANIMADO)
•	 Serviço 400A – 35%, 350A – 60%, 300A – 100% 
•	 Tensão em vazio 65 V
•	Potência trifásica 12   kVA / 400 V / 17.3 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 7   kVA / 230 V / 30.4 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5   kVA / 48 V / 104 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1610x720x1110
•	Peso Kg 530
•	Depósito de combustível:      45 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a água Euros

C0WF0060        Yanmar 3TNV76 12.620

   



- 36 - - 36 -Tabela de preços n.4 -  Em vigor a partir de Março de 2018

ACESSÓRIOS              Euros

M217600140   Reboque de obra 535

M107303000   Cabos de soldadura 20m +15m , 50mm2 415

M936840000   Comando à distância (cabo de 20 m) 350

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M934020000   Alimentador de fio 1.895

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição   

150

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********       Versão 400V/230V  con tomadas SCHUKO
  

sem suplemento

**********       Versão 400 V/230 V com inversor de polaridade, tomadas SCHUKO                    
  

880

ACESSÓRIOS QUE DEVEM SER MONTADOS DE FÁBRICA

**********       Tapa chamas para tubo escape 495

**********       AUTO ACELERAÇÃO (Função economizador) 260

**********       Relé de isolamento (sem ligação á terra) 400
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TS 2X280 EVO MULTI4

•	 Soldadura de arco multi processo:
•	 SMAW: Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 GTAW: Soldadura com elétrodo tungsténio GTAW (TIG) (Inicio de arco por contacto)
•	 GMAW: Soldadura com fio (MIG)
•	 FCAW: Soldadura com fio animado (FLUX CORED)

•	Duas posições de soldadura independentes, cada uma de 250 A
•	Uma só posição de soldadura de 500 A
•	Amperímetro e voltímetro de soldadura com PRÉ-CONFIGURAÇÃO 
do parâmetro  de soldadura
•	Regulação digital dos parâmetros de soldadura
•	Potência auxiliar disponivel também durante a fase de soldadura
•	 Tomadas:  1x400V 32A 3P+N+T CEE
   1x230V 16A 2P+T CEE
   1x115V 16A 2P+T CEE
•	Módulo digital de controlo e gestão do motor
•	Base com entradas de elevação para inserir as lanças de carga do 
empilhador
•	Gancho central para elevação
•	Base estanque anti gotejamento
•	 Estrutura de suporte empilhável (máx. 2 por máquina)
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A – 250 A (DUAL), 20 A - 500 A (ÚNICO) para STICK e TIG
  16 V – 40 V para MIG e FIO ANIMADO
•	 Serviço 230A – 60%, 200A – 100% (DUAL)
  400A – 60%, 400A – 100% (ÚNICO)
•	 Tensão em vazio 75 V (80 V de pico)
•	Potência trifásica 12   kVA / 400 V / 17.3 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 7   kVA / 230 V / 30.4 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5   kVA / 115 V / 43.5 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm.) 1600x790x1000
•	Peso Kg 700
•	Depósito de combustível: 60 litros

MOTOR DIESEL, Arranque elétrico
4 tempos, injeção direta, refrigeração a água Euros

C1PN1023        Kubota V1505 18.350

   

NOVO
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ACESSÓRIOS                Euros

*************   Reboque de obra, 4 rodas, 2 direcionais 2.110

M107303000   Cabos de soldadura 20m +15m , 50mm2 415

M936840000   Comando à distância (cabo de 20 m) 350

MKG001C089   Comando à distância (cabo de 30 m) 270

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075   Kit de soldadura com:
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição   

150

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR DE FÁBRICA

**********       Tapa chamas para tubo escape 470
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Motosoldadoras / Geradores
Super Insonorizadas

Refrigeração a ar
1500 rpm
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TS 600 EVO

•	 Soldadura de arco multi processo:
•	 SMAW: Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 GTAW: Soldadura com elétrodo tungsténio GTAW (TIG) (Inicio de arco por contacto)

•	Controlo a alta frequência da tensão e da corrente de soldadura
•	Dupla escala de soldadura
•	 Tomada Arc Gouging
•	Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica disponível tam-
bém durante a fase de soldadura
•	 Tomadas:  1x400V 32A 3P+N+T CEE
   1x230V 32A 2P+T CEE
   1x115V 32A 2P+T CEE
   1x115V 16A 2P+T CEE
•	Módulo digital de controlo e gestão do motor
•	Base com entradas de elevação para inserir as lanças de carga do 
empilhador
•	Gancho central para elevação
•	Base estanque anti gotejamento
•	 Estrutura de suporte empilhável (máx. 2 por máquina)
•	De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A – 600 A 
•	 Serviço 550A – 60%, 450A – 100%
•	 Tensão em vazio 75 V (80 V de pico)
•	Potência trifásica 20   kVA / 400 V / 29.9 A - 60 Hz
•	Potência monofásica 10   kVA / 230 V / 43 A - 60 Hz
•	Potência monofásica 5   kVA / 115 V / 43.5 A - 60 Hz
•	Dimensões (mm.) 1600x790x1000
•	Peso Kg 850
•	Depósito de combustível 60 litros

MOTOR DIESEL, Arranque elétrico
4 tempos, injeção direta, refrigeração a água Euros

C1PN1023        Deutz F4L2011 17.150

   

NOVO
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ACESSÓRIOS
               
Euros

*************   Reboque de obra, 4 rodas, 2 direcionais 2.110

M107303000   Cabos de soldadura 20m +15m , 50mm2 415

M936840000   Comando à distância (cabo de 20 m) 350

MKG001C089   Comando à distância (cabo de 30 m) 270

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M221010075  Kit de soldadura com:
                      1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                      1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para
                      suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição   

150

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR DE FÁBRICA

**********       Tapa chamas para tubo escape 475

**********       Instrumentação digital para corrente e tensão de soldadura 330

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********      Inversor de polaridade e instrumentação digital para corrente e tensão de soldadura 1.300
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Motosoldadoras / Geradores
Insonorizados

Refrigeração a água
1500 rpm
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DSP 600 PS 

•	 Soldadura de arco multi processo:
•	 SMAW: Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 GTAW: Soldadura com elétrodo tungsténio GTAW (TIG) (Inicio de arco por contacto)
•	 GMAW: Soldadura com fio (MIG)
•	 FCAW: Soldadura com fio animado (FLUX CORED)

•	 Controlo a alta frequência da tensão e da corrente de soldadura
•	 Programa de soldadura específico para elétrodos celulósicos
•	 Dupla escala de soldadura (50%-100%)
•	 Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital
•	 Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	Motor Diesel Perkins refrigerado a água, a 1500 rpm
•	 Proteção do motor EP7
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 10A – 600 A (STIK-TIG)    16V-40V (MIG-FIO ANIMADO)
•	 Serviço 600A – 35%, 550A – 60%, 500A – 100% 
•	 Tensão em vazio 60 V
•	Potência trifásica 30 kVA / 400 V / 43.3 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 15 kVA / 230 V / 65.2 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5   kVA / 48 V / 104 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 2030x870x1130
•	Peso kg 1000
•	Depósito de combustível: 65 litros 

MOTOR DIESEL, Arranque elétrico
4 tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

C1FJ0060       Perkins 1103A-33G1 19.520
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ACESSÓRIOS

M740350140   Reboque de obra 770

M308109190   Cabos de soldadura 20m +15m , 50mm2 480

M936840000   Comando à distância (cabo de 20 m) 350

M934020000   Alimentador de fio 1.895

M936800000   Comando à distância para versão com mudança de polaridade (cabo de 
20m.)

350

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                         1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                         suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição     

150

M840950080   Kit de ligação à terra 85

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS 

**********       Versão 400V / 230 V sem suplemento

**********       Versão 400V / 230 V com inversor de polaridade 1.660

                            

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR DE FÁBRICA

**********       Filtro de recuperação dos vapores do óleo 425

**********       Vela de pré-aquecimento 200

**********       Bomba de extração de óleo 75

**********       Indicador da temperatura da água e da pressão de óleo 200

**********       Tapa chamas para tubo escape 475

**********       VRD (Sistema de redução da tensão durante as pausas) 70
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Motosoldadoras / Geradores
Super Insonorizados
Refrigeração a água

1500 rpm
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DSP 500 PS

•	 Soldadura de arco multi processo:
•	 SMAW: Soldadura com elétrodo revestido SMAW (STIK)
•	 GTAW: Soldadura com elétrodo de tungsténio GTAW (TIG)  

 (Inicio de arco por contacto)
•	 GMAW: Soldadura com fio (MIG)
•	 FCAW: Soldadura com fio animado (FLUX CORED)

•	 Controlo a alta frequência da tensão e da corrente de soldadura
•	 Programa de soldadura específico para elétrodos celulósicos
•	 Dupla escala de soldadura (50%-100%)
•	 Amperímetro e voltímetro de soldadura com leitura digital
•	 Gerador de corrente alterna trifásica e monofásica
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Motor Diesel Perkins refrigerado a água, a 1500 rpm
•	 Proteção do motor EP7
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 10 A – 500 A (STIK-TIG)   16 V - 40 V (MIG-FIO ANIMADO)
•	 Serviço 500A – 35%, 450A – 60%, 400A – 100% 
•	 Tensão em vazio 62 V
•	Potência trifásica 16 kVA / 400 V / 23.1 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 12 kVA / 230 V / 52.2 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 5 kVA / 48 V / 104 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 1720x980x1110
•	Peso kg 750
•	Depósito de combustível:      60 litros

COM MOTOR A DIESEL, ARRANQUE ELÉTRICO
4 tempos, injeção direta, refrigeração a água

Euros

C1CC1060        Perkins 404A-22G1 16.630
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ACESSÓRIOS

M305200140   Reboque de obra 700

M308109190   Cabos de soldadura 20m +15m , 50mm2 430

M936840000   Comando à distância (cabo de 20 m) 350

M936800000   Comando à distância para a versão com inversão de polaridade 
                       (cabo de 20m)

350

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M934020000   Alimentador de fio 1.895

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição       

150

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********        Versão 400V/230V
                        Tomadas:
 1x400V 32A 3P+N+T CEE
 1x230V 32A 2P+T CEE
 2x230V 16A 2P+T CEE

sem suplemento

ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA

**********       Vela de pré-aquecimento 200

**********       Filtro de recuperação dos vapores do óleo (Blow by) 435

**********       Indicador da temperatura da água e da pressão de óleo 205

**********       Bomba de extraçao de óleo 75

**********       Tapa chamas para tubo escape 475

**********       Valvula Chalwyn                1.300

**********       VRD (Sistema de redução da tensão durante as pausas)                 70
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TS 2X400 PSX BC

•	 Soldadura com arco em corrente contínua
•	 Dois postos de soldadura independentes de 400 A cada um
•	 Regulação eletrónica da corrente de soldadura
•	 Circuito especial BC para soldadura descendente em gasoduto
•	 Dupla escala de soldadura (50%-100%)
•	 Amperímetro e voltímetro de soldadura digital
•	 Potência auxiliar disponível também durante a fase de soldadura
•	 Proteção do motor EP7
•	 Botão de paragem de emergência
•	 De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS:
•	Alternador assíncrono trifásico, auto excitado, autorregulado, sem escovas
•	Regulação Contínua 20 A - 400 A 
•	 Serviço 2X400 A 35% - 2X360 A 60% - 2x330 a 100% 
•	 Tensão em vazio 68 V
•	Potência trifásica 40 kVA / 400 V / 57.8 A - 50 Hz
•	Potência monofásica 20 kVA / 230 V / 87 A - 50 Hz
•	Dimensões (mm) 2490x1030x1480
•	Peso kg 1300
•	Depósito de combustível:      102 litros

MOTOR PERKINS 1103A-33TG1, DIESEL
4 tempos, TURBO COMPRESSOR, injeção direta, refrigeração a água

Euros

C1LJ1003        Perkins 1103A-33TG1 23.990
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ACESSÓRIOS

M744500140   Reboque de obra 895

M744500145   Reboque de obra (regulável em altura)                    2.650

M308109190   Cabos de soldadura 20m +15m , 50mm2                     430

M936850000   Comando à distância com conector a 90º  (cabo de 20m) 350

M936870000   Comando à distância para versão com mudança de polaridade (cabo de 20m) 350

M221010075   Kit de soldadura com: 
                       1 martelo com cabo de madeira, 1 máscara de proteção tipo 601,
                       1 conjunto de luvas, 1 escova com pontas de aço, 1 caixa para  
                       suporte de elétrodos,1 Capacete, 1 kit de vidros de substituição       

150

M221010080   Kit de ligação à terra 85

M317802026   Tampão de depósito de combustível com chave 25

SUPLEMENTOS PARA VERSÕES ALTERNATIVAS

**********       Versão 400V / 230 V com inversor de polaridade 1.510

ACESSÓRIOS QUE SE DEVEM MONTAR DE FÁBRICA

**********       Vela de pré-aquecimento 200

**********       Filtro de recuperação dos vapores do óleo (Blow by) 425

**********       Bomba de extraçao de óleo 75

**********       Disjuntor de bateria 85

**********       Tapa chamas para tubo escape 350
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Acessórios que se devem montar de fábrica nas motosoldadoras

Descrição Euros DSP 500 PS TS 2x400 PSX

Vela de incandescência 85 •
Bomba de extração de óleo 75 •
Filtro de recuperação dos vapores de óleo (Blow-by) 435 •
Relé de isolamento 540

Tapa-chamas para tubo de escape 350 •
Tapa-chamas para tubo de escape 475 •
Valvula Chalwyn 1.300 •
VRD - Dispositivo de redução da tensão durante as pausas 70 •
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