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inversoras multiprocessos

Tocha TIG Porta Eletrodo com Cabo Garra Terra com Cabo

código: 11396

Apresentamos a nova Guerreira 250 PLUS: a 
evolução da Guerreira 250.

Uma solução com capacidade e portabilidade 
para  trazer praticidade à rotina do soldador 
de manutenção. Ideal pra quem precisa de 
versatilidade ou em locais aonde se requer 
processos de diferentes aplicações, além de 
ser bivolt automático 110V/220V. 

Um equipamento multiprocessos capaz de re-
alizar soldas nos processos MIG/MAG, TIG e 
Eletrodo (MMA) mantendo um nível elevado 
de performance e qualidade.

Com painel digital, este equipamento permite 
salvar em sua memória interna até 9 diferen-
tes configurações de regulagem.

a verdadeira
eletrodo

tig

mig/mag
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suporte
interno para 
rolos de até

solda 
arames de 

solda 
eletrodos de até 

aws 7018

18 kg

0,6 -1,0 mm4,00 mm

tracionador

duplo

mudança na 
polaridade 

apenas para 
soldar arame 
mig sem gás

painel 
intuitivo

e de fácil 
operação

alta frequência
Facilita a abertura do arco em TIG sem a neces-

sidade de tocar o eletrodo de tungstênio na peça de 
trabalho. Este processo evita a contaminação da peça 
e do eletrodo de tungstênio.

lift arc
Abertura do arco em TIG com apenas um toque 

do eletrodo de tungstênio na peça de trabalho, sem a 
necessidade de riscar o eletrodo na peça. Ideal para 
aplicações onde a alta frequência não pode ser utili-
zada. 

rampa de subida
Possibilita uma entrada com corrente mais suave, 

aumentado gradativamente a corrente conforme a re-
gulagem do usuário, evitando deformações no mate-
rial a ser soldado.

rampa de descida
Permite um acabamento final com mais perfeição 

ao reduzir a corrente gradativamente até finalizar o  
arco. 

pré e pós-fluxo de gás
Proporcionam uma maior proteção do cordão de 

solda antes e após a soldagem. Evitando contamina-
ção da poça de fusão e dos consumíveis da tocha.

função 4t
Permite ao soldador acionar a tocha com apenas 

um clique, obtendo assim maior liberdade e mobilida-
de na execução do serviço.

pós-queima (burnback) 
Libera uma corrente após o término da solda para 

evitar o colamento do arame na peça e garantir um 
melhor acabamento.

hot start
Facilita a abertura do arco liberando uma corren-

te adicional que estabiliza o processo e permite um 
início mais adequado, além de evitar que o eletrodo 
cole na peça.

arc force
Ajuda a manter o arco aberto em eletrodos de 

muita oscilação durante a queima. Também previne 
a perda de arco, possibilitando uma soldagem com 
maior estabilidade.

sinérgica automática
Selecione o tipo de material, o diâmetro do arame 

e a corrente a ser trabalhada e os demais ajustes se-
rão realizados automaticamente pela máquina. 

descrição das funções

ajustes de 
memória

9

bivolt
automátiCo
110v/220V

indutância
Regula e estabiliza a corrente, diminuindo os res-

pingos durante a soldagem.
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ESPECIFICAÇÕES GUERREIRA 250 PLUS
Tensão de Entrada 110V 220V

Alimentação Bivolt Automática (110V/220V)

Frequência 50/60 Hz

Corrente Máxima de Entrada 47A 49A

Potência Máxima de Consumo 5,2 KvA 10,8 KvA

Ciclo de Trabalho

MIG
100% @ 90A;
60% @ 120A; 
35% @ 150A

100% @ 160A; 
60% @ 200A; 
35% @ 250A

TIG
100% @ 90A; 
60% @ 120A; 
35% @ 150A

100% @ 160A; 
60% @ 200A; 
35% @ 250A

Eletrodo
100% @ 80A; 
60% @ 100A; 
35% @ 120A

100% @ 130A; 
60% @ 160A; 
35% @ 200A

Ajuste de Corrente

MIG 30A ~ 150A 30A ~ 250A

TIG 10A ~ 150A 10A ~ 250A 

Eletrodo 10A ~ 120A 10A ~ 200A

Diâmetro do Arame MIG 0,6 - 1,0 mm

Velocidade Máxima do Arame 10m/min 15m/min

Rolo de Arame MIG Até 18 kg

Corrente de Saída 
Máxima

MIG 150A 250A

TIG 150A 250A

Eletrodo 120A 200A

Modo de Refrigeração Ventilação Forçada

Grau de Proteção IP21

Grau de Isolação F

Dimensões 28 x 49 x 67 cm

Peso 30 Kg


