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Discovery 300 
POTÊNCIA E ALTA PERFORMANCE 

 

Tensão de alimentação 1x230VAC + 15% 50-60 Hz 

Fusível 16A 

Processo MMA TIG 

Ciclo de trabalho - 40ºC 35% 60% 100% 35% 60% 100% 
 

Amperagem máxima 250A 190A 160A 250A 200A 170A 

Intervalo de regulação 5A – 250A 5A – 250A 

Tensão em vazio 77 V 

Potência nominal 11,3 kVA 

Classe de Proteção IP 23S 

Dimensões (CxLxA) 325 x 230 x 460 mm 

Peso 17,2 Kg  

 

Desenhado para garantir soldadura de qualidade com todo o tipo 
de elétrodos, nas condições ambientais mais adversas, o 
DISCOVERY 300 garante uma perfeita regulação da corrente de 
soldadura e uma absoluta estabilidade de arco. 

Apresenta-se como uma máquina extremamente fiável na qual é 
utilizada tecnologia IGBT de última geração. Construída com 
materiais muito resistentes, está equipada com um túnel de 
ventilação que evita o contacto do pó e de limalhas com as placas 
eletrónicas. 

Principais características: 
 Escorvamento do arco em TIG por “Lift-Arc”. A máquina 

permite soldar em TIG PULSADO. Neste caso, a corrente 
de base e a frequência do pulsado são reguláveis através 
de um potenciómetro. 

 

 Voltímetro e Amperímetro digitais. 
 

 Início da corrente da soldadura em 5 Amperes, o que 
permite soldar chapas muito finas. 

 

 O ventilador da máquina entra em funcionamento 
apenas quando se inicia o processo de soldadura. 

 

 Sistema “HOT START” de escorvamento do arco, que 
facilita o início da soldadura com todos os tipos de 
elétrodos revestidos. Regulado por potenciómetro. 

 

 “ARC FORCE CONTROL”, regulação da característica 
dinâmica da corrente de soldadura. Regulável por 
potenciómetro. 

 

 A função “ANTI-STICK” permite que a corrente de 
soldadura seja bloqueada no caso do elétrodo colar à 
peça. 

 

 

Segurança  
 

Concebido dentro dos rigorosos 

padrões Europeus de segurança, o 

equipamento está certificado de 

acordo com a norma europeia de 

segurança para máquinas de soldar 

(EN 60974-1) e compatibilidade 

eletromagnética (EN 50199). 

Equipamento de base 

 

 Gerador Discovery 300;  

 Cabo de soldadura;  

 Cabo de massa. 

Equipamento opcional 

 Controlo remoto 


