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Discovery 172T 
FUNÇÕES TIG DC MELHORADAS  

 

MMA, Lift TIG, TIG HF, TIG Pulsado 

2002/95/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE 

EN 60974-1, EN 60974-10 

Maior eficiência 
Menor consumo de energia 

 

Tensão em Circuito Aberto 1x230 Vac +15% / 50-60 Hz 

Tensão de Alimentação 16 A 

Processo TIG MMA 

Intervalo de Corrente  5 - 170 A 5 - 150 A 

Ciclo de Trabalho (40ºC) 40% 100% 40% 100% 

Corrente X% 170A 120A 150A 120A 

Tensão em Vazio 65V 

Potência Absorvida PMAX 6,3 KVA 

Dimensões (CxLxA) 400x160x260 mm 

Peso (Kg) 10,0 Kg 

 

Discovery 172T é o novo Inverter TIG DC de função integral. Com 

excelentes características de arco, sólida construção para uso 

industrial, baixo peso, pega e alça para uso ao ombro é a máquina 

ideal para trabalhos na oficina e em obra.  

A função TIG DC inclui pré-gás, pós-gás, rampa de subida, rampa de 

descida, corrente de arranque, corrente final, pulsado lento (0,1%/5s) 

e pulsado rápido (5Hz/250Hz), com controlo total dos parâmetros, 2 

tempos – 4 tempos – Bi-Level com comando no gatilho e soldadura 

TIG por pontos.  
 

A máquina pode ser controlada remotamente pela tocha, pedal ou 

comando de mão convencional. 
 

O estabelecimento da soldadura pulsada é simplificado por uma 

parametrização otimizada em fábrica, memorizada nas curvas 

sinérgicas pulsadas. O operador só escolhe a corrente de soldadura e 

pode começar a soldar. 
 

A melhor ignição do arco é conseguida usando a função Q-START e a 

melhor soldabilidade em chapas finas consegue-se com a seleção 

MULTI-TACK, que irá reduzir a entrega térmica. 
 

Em MMA (elétrodo revestido), solda até 3.2mm. Otimização do arco, 

usando HOT-START, ARC-FORCE e ANTI-STICKING.  

 

Reduz o consumo enérgico e tem um arco elétrico com maior performance   *   Permite controlar todas a s funções TIG ao 

mesmo tempo   *   Focaliza o arco, aumenta a velocidade de soldadura e reduz a distorção   *   Excelente função de arco em 

qualquer condição   *   Redução da entrega térmica para chapas finas   *   Estrutura de alumínio reforçada, de forma a 

reduzir as vibrações   *   Nova pega, é mais fácil transportar 

     

               


