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HandyArc 130i HandyArc 140i HandyArc 160i
Alimentação 1Ø - 127V 1Ø - 220V

Faixa de corrente 20 - 130A 20 - 140A 20 - 160A

Cargas autorizadas eletrodos 
revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura 
ambiente de 40 ºC

130A @ 20% 
75A @ 60%

140A @ 20% 
81A @ 60%

160A @ 20% 
92A @ 60%

Disjuntor 25A 16A 20A

Dimensões (L x C x A) 98 x 248 x 192mm

Peso 3,3kg

HandyArc 130i / 140i / 160i 
Na palma da sua mão.

SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

110V
SOLDA ELETRODOS

2,5mm 

SEM PARAR

HandyArc 130i 220V 

SOLDA ELETRODOS 

2,5mm 

SEM PARAR.

SOLDA ATÉ 3,25mm 

PONTEAMENTO

HandyArc 140i 220V
SOLDA ELETRODOS

3,25mm 

SEM PARAR.

HandyArc 160i

ELETRODO

 � Inversores ultra portáteis - extremamente leves e compactos.
 � Painel simples - fácil ajuste dos parâmetros pela bitola do eletrodo.
 � Turbo refrigeração - garante eficiência de refrigeração mesmo trabalhando o dia todo.
 � Ótima soldabilidade com eletrodos revestidos - fácil abertura de arco inclusive com eletrodos E7018.
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SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Alimentação 1Ø - 220V 

Faixa de corrente 10 - 180A

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

110A @ 60%
90A @ 100%

Cargas autorizadas TIG (GTAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

150A @ 60%
115A @ 100%

Disjuntor 25A

Dimensões (L x C x A) 130 x 340 x 220mm

Peso 5,8kg

Máquina de solda 2 em 1 - Eletrodos e TIG.
LHN 200i Plus

 � Função TIG LiftArc com excelente soldabilidade e 
abertura de arco.

 � Solda com eletrodos até 3,25 mm, inclusive 
OK 48.04 (E7018).

 � Painel simples e intuitivo, fácil entendimento para 
seleção de processo e ajuste de corrente.

 � Muito leve e compacta, apenas 5,8 kg e possui 
alça tiracolo para carregar no ombro.

 � Resistente, possui sensor de proteção 
contrasobrecarga, tornando-a muito confiável e 
durável.

 � Pronta para usar, já vem com cabo obra, e 
porta eletrodos.

 � Testada e aprovada nos mais rigorosos padrões 
globais para equipamentos de soldagem.

ELETRODO
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SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Alimentação 1Ø - 220V 

Faixa de corrente 10 - 200A

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

200A @ 40%
126A @ 100%

Cargas autorizadas TIG (GTAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

200A @ 40%
126A @ 100%

Disjuntor 40A

Dimensões (L x C x A) 153 x 401 x 273mm

Peso 7kg

A nova geração é ainda melhor.
LHN 240i Plus

 � Maior ciclo de trabalho - para aplicações 
profissionais, solda com eletrodos de até 
4,0mm, incluindo celulósicos e E7018.

 � Soldagem TIG (GTAW) - facilidade de 
abertura de arco através da tecnologia 
LiveTIG, além de excelente estabilidade de 
arco mesmo soldando chapas finas.

 � Painel digital - maior precisão para ajustar 
os parâmetros.

 � Mais robusta - com painéis mais fortes e 
resistentes a impactos.

 � Novas alças - mais fácil para carregar e 
pode ser usada também para enrolar os 
cabos, mantendo organizados e facilitando 
o transporte.

ELETRODO
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SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Transformador de Solda para Eletrodos Revestidos.
Bantam® Plus

 � Muito mais leve - pesa 25% menos que um 
transformador tradicional.

 � Ótima soldabilidade - como toda linha 
Bantam este equipamento possui arco macio 
e de fácil abertura.

 � Eficiente sistema de ventilação - garante 
alto rendimento e maior vida útil 
do equipamento.

 � Fácil de usar - ajuste da 
máquina pela bitola de eletrodo.

 � Feita para o serralheiro - ideal 
para oficinas e trabalhos de manutenção 
leve, com eletrodos de 2,5 mm e 
ponteamentos com eletrodo de 3,25 mm.

 � Pronta para uso - garra obra e 
porta eletrodo inclusos.

Alimentação 1Ø - 127/220V

Faixa de corrente 50 - 180A

Disjuntor 40 A (127V) / 25 A (220V)

Dimensões (L x C x A) 194 x 310 x 200mm

Peso 16,5kg

ELETRODO

SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW
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Bantam® 250

 � Ótima soldabilidade - arco macio e de fácil abertura.
 � Eficiente sistema de ventilação forçada - garante alto 
rendimento e maior vida útil do equipamento.

 � Fácil de usar - ajuste da máquina pela bitola do eletrodo.

O transformador 
mais robusto da 
sua categoria no 
mercado.

SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Alimentação 1Ø - 127/220V

Faixa de corrente 50 - 250A

Disjuntor 50 A (110V) / 25 A (220V)

Dimensões (L x C x A) 240 x 325 x 220mm

Peso 24,5kg

ELETRODO

Pronta para uso 
Incluso porta eletrodo + Garra obra
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Super Bantam® 256

 � Fácil transporte - alças e rodas para movimentação até 
em pisos irregulares.

 � Ótima soldabilidade - arco macio e de fácil abertura 
com eletrodos com bitola de até 4mm.

 � Eficiente sistema de ventilação forçada - garante alto 
rendimento e maior vida útil do equipamento.

 � Qualidade, durabilidade e robustez - estrutura em 
chapa galvanizada resistente a ambientes severos.

 � Fácil de usar - ajuste da máquina pela bitola 
do eletrodo.

Alimentação 1Ø - 127/220V

Faixa de corrente 50 - 250A

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC 250A @ 20%

Disjuntor 80A (110V) / 40A (220 V)

Dimensões (L x C x A) 250 x 282 x 755mm

Peso 40kg

SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

ELETRODO

Pronta para uso 
Incluso porta eletrodo + Garra obra
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Alimentação 1Ø - 127/220V

Faixa de corrente 50 - 250A (high) / 40 - 180A (low)

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

250A @ 20%
170A @ 40%
140A @ 60%

Disjuntor 80A (110V) / 40A (220V)

Dimensões (L x C x A) 250 x 282 x 755mm

Peso 41,5kg

Super Bantam® 256 Plus

SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Pronta para uso 
Incluso porta eletrodo + Garra obra

ELETRODO

 � Solda eletrodos E7018.
 � Fácil transporte - alças e rodas para movimentação até 
em pisos irregulares.

 � Ótima soldabilidade - arco macio e de fácil abertura com 
eletrodos com bitola de até 4mm.

 � Eficiente sistema de ventilação forçada - garante alto 
rendimento e maior vida útil do equipamento.

 � Qualidade, durabilidade e robustez - estrutura em chapa 
galvanizada resistente a ambientes severos.

 � Fácil de usar - ajuste da máquina pela bitola do eletrodo.
 � Possui engate rápido para maior flexibilidade com os 
cabos da garra obra e porta eletrodo.
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Alimentação 1Ø - 127/220V (automático)

Faixa de corrente 127V [15 -110A] 220V [15-145A]

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

110A @ 15%
65A @ 60%
50A @ 100%

145A @ 15%
75A @ 60%
60A @ 100%

Disjuntor 25A 18A

Dimensões (L x C x A) 136 x 292 x 235mm

Peso 4,8kg

 � Reconhecimento automático da tensão de 
alimentação - 110/220V.

 � Menor custo de energia - pode ser utilizada em redes 
domésticas ou industriais.

 � Fácil de usar - ideal para todos os perfis de 
soldadores, dos iniciantes aos mais experientes.

 � Solda com diversos eletrodos OK ® - até 3,25mm 
(220V) e 2,5mm (127V), incluindo OK ®  48.04 (E7018).

O inversor inteligente para o soldador moderno.
Bantam® 145i

Pronta para uso 
Incluso porta eletrodo + Garra obra

SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Painel Bantam 145i

ELETRODO 110
220

VOLTS/AUTO
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SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

Alimentação 1Ø - 127/220V (automático)

Faixa de corrente 127V [5 -110A] 220V [5-160A]

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

110A @ 35%
60A @ 100%

160A @ 35%
88A @ 100%

Cargas autorizadas TIG (GTAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

110A @ 35%
60A @ 100%

160A @ 35%
88A @ 100%

Disjuntor 32A

Dimensões (L x C x A) 146 x 400 x 225mm

Peso 8kg

 � Reconhecimento automático da tensão de 
alimentação - 110/220V.

 � Soldagem TIG (GTAW) - ótima soldabilidade e 
abertura de arco através da tecnologia LiftArc™, 
também em baixas correntes.

 � Soldagem Eletrodo Revestido (MMA) - ótima 
soldabilidade com eletrodos celulósicos e E7018.

 � Resistente - possui sensor de proteção contra 
sobrecarga, tornando-a muito confiável e durável.

Eletrodos ou TIG. 110 ou 220V automático.
MiniArc® 161LTS

Pronta para uso 
Incluso porta eletrodo + Garra obra

110
220

VOLTS/AUTO

ELETRODO
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SOLDAGEM COM ELETRODOS - SMAW

OrigoArc 420 OrigoArc 450
Alimentação 3Ø - 220/380/440V

Faixa de corrente 70 - 420A 65 - 450A

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

420A @ 20%
240A @ 60%
185A @ 100%

450A @ 30%
300A @ 60%
230A @ 100%

Disjuntor
63A (220V)
32A (380V)
32A (440V)

80A (220V)
50A (380V)
40A (440V)

Dimensões (L x C x A) 570 x 835 x 665mm 600 x 835 x 710mm

Peso 108kg 125kg

 � Extremamente confiável, mesmo em 
ambientes mais severos.

 � Potência para soldar mesmo em longas 
distâncias.

 � Excelente soldabilidade com qualquer tipo de 
eletrodo até 6,0mm.

 � Rodas maiores, facilidade na movimentação 
em pisos extremamente irregulares.

O maior ciclo de trabalho da categoria.
OrigoArc™ 420/450 ELETRODO
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SOLDAGEM TIG - GTAW

ET 200i AC/DC
Soldagem TIG AC/DC HF e Eletrodos Revestidos.

Alimentação 1Ø - 220V

Faixa de corrente

TIG (GTAW)                  5-200A (DC) 
30-200A (AC LiftTIG) 
10-200A (AC TIG HF) 

MMA (SMAW)                 5-170A (DC) 
10-170A (AC)

Cargas autorizadas TIG (GTAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

200A @ 20%
90A @ 100%

Cargas autorizadas MMA (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

170A @ 15%
80A @ 100%

Disjuntor 20A
Dimensões (L x C x A) 240 x 475 x 400mm
Peso 22kg

ELETRODO

 � Saída de corrente AC para alumínio, ligas metálicas e 
magnésio e saída de corrente DC para todos os demais 
tiposde metais.

 � Alta frequência, facilita abertura do arco e evita a 
contaminação da peça e do tungstênio.

 � Live TIG: ideal para utilização em aplicações onde 
alta frequência não pode ser aplicada.

 � Modo TIG pulsado, AC ou DC: excelente para soldagem 
de pequenas espessuras com fácil controle do aporte 
de calor e da poça  de fusão.

 � Balanço de onda, controla a limpeza contra óxidos na 
soldagem e penetração do arco.

 � Painel completo e fácil de usar: 1 knob e 2 botões fazem 
todos os ajustes!
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 � Mais potente, capacidade de 200 A de saída, 
maior ciclo de trabalho e mais funções.

 � Alta frequência, fácil abertura de arco e evita a 
contaminação da peça e do tungstênio.

 � Rampa de Descida, para melhor controle do arco e 
excelente acabamento no fim da solda.

 � ArcForce ajustável - maior estabilidade do arco para 
soldagem em eletrodo revestido do início ao fim.

 � Tocha com controle remoto para ajuste fino de corrente. 
Punho flexível gera maior comodidade, além de facilitar a 
soldagem em lugares de difícil acesso.

 � Pronto para uso: garra obra, porta eletrodo, tocha TIG e 
acessórios inclusos.

SOLDAGEM TIG - GTAW

Soldagem TIG Alta Frequência e Eletrodos.
Buddy™ Tig 200HF

Alimentação 1Ø - 220V

Faixa de corrente TIG (GTAW) 10-200A 
MMA (SMAW) 10-180A

Cargas autorizadas eletrodos revestidos TIG (GTAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

200A @ 30%
155A @ 60%

130A @ 100%

Cargas autorizadas eletrodos revestidos MMA (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

180A @ 20%
110A @ 60%
90A @ 100%

Disjuntor 32A
Dimensões (L x C x A) 145 x 420 x 245mm
Peso 8,2kg

ELETRODO
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SOLDAGEM TIG - GTAW

 � Soldagem TIG AC/DC 
  AC - alumínio, suas ligas e magnésio. 
  DC - demais materiais.

 � QWave™ - soldagem AC com alta estabilidade de 
arco e baixo ruído.

 � TIG DC Pulsado e Micro Pulso - melhor controle do 
aporte de calor e poça de fusão, especialmente em 
chapas finas.

 � AC Balanço - melhor controle da poça de fusão e 
aquecimento do eletrodo.

 � Memória para 2 programas - com possibilidade de 
troca durante a soldagem.

Alimentação 1Ø - 220V

Faixa de corrente 4 - 220A

Cargas autorizadas eletrodos revestidos (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

160A @ 30%
120A @ 60%

110A @ 100%

Cargas autorizadas TIG (GTAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

220A @ 20%
150A @ 60%

140A @ 100%

Disjuntor 16A

Dimensões (L x C x A) 188 x 418 x 345mm

Peso 15kg

Soldagem TIG em todos os metais, inclusive alumínio!
Caddy® Tig 2200i ELETRODO
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SOLDAGEM MIG/MAG - GMAW

Soldagem MIG/MAG e Electrodos Revestidos.
CompactMig 215i ELETRODO

 � Inversora multiprocesso - solda MIG com arame 
de até 1,0mm e eletrodos de até 3,85mm, incluindo E7018.

 � Extremamente leve - com tecnologia inversora, pesa até 
50% menos que um equipamento de ajuste por chave.

 � Menor custo de energia - Esse equipamento permite 
a utilização de cabos mais finos e disjuntores 
menores para instalação.

 � Painel completo - simples e fácil de usar com 
todos os controles necessários para ótima solda.

 � Soldagem sem gás - pode ser utilizada com 
arame autoprotegido, gerando mais economia 
sem a utilização do gás de proteção e mais flexibilidade, 
principalmente em serviços externos.

 � Soldagem em alumínio - amplie sua gama de serviços podendo 
soldar qualquer tipo de aço e até chapas de alumínio.

 � Robustez e confiança - o maior tempo de garantia da categoria, com 2 anos de proteção.

Alimentação 1Ø - 220V

Faixa de corrente MIG (GMAW) 30-200A 
MMA (SMAW) 55-170A

Cargas autorizadas MIG/MAG (GMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

200A @ 20%
90A @ 100%

Cargas autorizadas MMA (SMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

170A @ 20%
76A @ 100%

Disjuntor 25A
Dimensões (L x C x A) 460 x 900 x 550mm
Peso 36,5kg
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SOLDAGEM MIG/MAG - GMAW

 � Portabilidade - solda MIG com apenas 11,4kg.
 � Solde com gás ou sem gás - com arames sólidos 
ou autoprotegidos de 5kg.

 � Fácil de usar - ajuste dos parâmetros pela 
espessura da chapa.

 � Pronta para uso - já vem com tocha 
MIG incluso.

Alimentação 1Ø - 220V

Faixa de corrente 30 - 160A

Cargas autorizadas MIG/MAG (GMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

150A @ 35%
120A @ 60%

100A @ 100%

Disjuntor 16A

Dimensões (L x C x A) 198 x 449 x 347mm

Peso 11,4kg

Definitivamente portátil. Solda com ou sem gás de proteção.
Caddy® Mig C160i

Pronta para uso 
Incluso tocha MIG + Garra obra
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 � Fácil regulagem - a única com ajuste pela 
bitola do arame e espessura da chapa.

 � Robustez - baixo índice de manutenção e 
estrutura reforçada.

 � Praticidade - fácil mobilidade e altura ideal 
para trocar os cilindros de gás. Suporte 
lateral para tocha. Porta-ferramentas na 
lateral da máquina.

 � Soldabilidade sem igual - arco mais 
estável: menor índice de respingos, 
minimizando o uso de lixadeira.

Alimentação 3Ø - 220/380V

Faixa de corrente 30 - 250A

Cargas autorizadas MIG/MAG (GMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

250A @ 35%
200A @ 60%

150A @ 100%

Disjuntor 25A (220 V) / 16A (380V)

Dimensões (L x C x A) 460 x 860 x 700mm

Peso 80kg

Diâmetro do arame
Sólido: 0,6-1,0mm 

Alumínio: 0,8-1,0mm 
Tubular: 0,6-1,0mm

Níveis de tensão 10

Número de roldanas (mecanismo) 2

Desenvolvida pensando no soldador.
Smashweld® 266X

SOLDAGEM MIG/MAG - GMAW
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SOLDAGEM MIG/MAG - GMAW

Smashweld® 351 / 351 TopFlex
Soldagem MIG/MAG e Tubulares até 1,2mm.

Alimentação 3Ø - 220/380 (+/-10%)

Faixa de corrente 50 - 320A

Cargas autorizadas MIG/MAG (GMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

320A @ 35%
250A @ 60%

200A @ 100%

Disjuntor
40A (220V)
20A (380V)

Dimensões (L x C x A) 540 x 1080 x 920mm

Peso 120kg

Diâmetro do arame
Sólido: 0,6-1,2mm 

Alumínio: 0,8-1,2mm 
Tubular: 0,9-1,2mm

 � Facilidade de uso - design moderno e compacto, 
com painel que possui todas as funções 
necessários para diversas aplicações de trabalho.

 � Novo layout, pensando no soldador - a tampa 
lateral tem abertura para baixo, deixando a parte 
de cima livre para colocar ferramentas e outros 
acessórios. E ainda, na lateral da máquina há um 
suporte para acomodar a tocha, garantindo que 
estará sempre disponível e ao seu alcance.

 � Soldabilidade - excelente soldabilidade, em 
arames sólidos e tubulares, inclusive com CO

2
.
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 � Robustez - rodas e rodízios maiores, garantem 
estabilidade na movimentação em superfícies 
irregulares.

 � Confiança e produtividade - mecanismo de arame 
com 4 roldanas, garante confiança na alimentação, 
mesmo em processos em alta produtividade.

 � Soldabilidade - excelente soldabilidade, em arames 
sólidos e tubulares, inclusive com gases CO

2
.

 � Praticidade - topo plano e abertura da tampa lateral 
permitem que objetos sejam deixados em cima da 
máquina. Prático suporte de tocha, na lateral da fonte.

 � Facilidade de uso - design moderno e compacto com 
painel que possui todas as funções necessários para 
uma boa condição de trabalho.

Alimentação 3Ø - 220/380/440V

Faixa de corrente 50 - 400A

Cargas autorizadas MIG/MAG (GMAW) 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

400A @ 60%
300A @ 100%

Disjuntor
50A (220V)
32A (380V)
25A (440V)

Dimensões (L x C x A) 575 x 1080 x 920mm

Peso 160kg

Diâmetro do arame
Sólido: 0,6-1,6mm 

Alumínio: 0,8-1,6mm 
Tubular: 0,9-1,6mm

Smashweld® 450 4x4
Soldagem MIG/MAG e Tubulares até 1,6mm.

SOLDAGEM MIG/MAG - GMAW
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Alimentação 1Ø - 127/220V (automático)

Faixa de corrente
MMA-127V [16 -130A]

TIG-[5 -200A] 
MIG/MAG-[15 -130A]

MMA-220V [16 -180A] 
TIG-[5 -200A] 

MIG/MAG-[15 -230A]

Cargas autorizadas eletrodos 
revestidos (SMAW) Ciclo de trabalho em 
temperatura ambiente de 40 ºC

85A @ 40%
80A @ 60%

180A @ 25%
125A @ 60%

Cargas autorizadas MIG/MAG 
(GMAW) Ciclo de trabalho em temperatura 
ambiente de 40 ºC

130A @ 20%
110A @ 60%

205A @ 25%
125A @ 60%

Dimensões (L x C x A) 229 x 584 x 406mm

Peso 18kg

 � A máquina de solda compacta e multiprocesso mais moderna 
e inteligente já desenvolvida no mundo.

 � Painel inovador em LCD - colorido, proporcionando conforto 
na interface com o usuário.

 � Exclusiva função sMIG - permite fácil regulagem da máquina 
por qualquer pessoa através da espessura da chapa soldada.

 � Durável - estrutura reforçada com cinco alças, protegendo o 
painel forntal.

 � Flexibilidade - com tecnologia inovadora, o equipamento 
reconhece tensão de entrada automaticamente de 110V 
a 220V, além de ter ótima performance mesmo ligado em 
geradores.

 � Solda também sem gás com arames autoprotegidos.

Rebel™ EMP 215ic
Solde qualquer coisa, em qualquer lugar.

SOLDAGEM MIG/MAG - MULTIPROCESSOS

ELETRODO 110
220

VOLTS/AUTO
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Alimentação 1Ø - 127/220V (automático)

Faixa de corrente 5 - 150A (127V) 5 - 250A (220V)

Cargas autorizadas eletrodos 
revestidos (SMAW) Ciclo de trabalho em 
temperatura ambiente de 40 ºC

90A @ 40% 210A @ 40%

Cargas autorizadas MIG/MAG 
(GMAW) Ciclo de trabalho em temperatura 
ambiente de 40 ºC

120A @ 40% 235A @ 40%

Dimensões (L x C x A) 292 x 673 x 495,3mm

Peso 24kg

 � Toda tecnologia da Rebel agora com capacidade para bobinas 
de arame de até 18kg.

 � Potência - com a Rebel 235ic você pode confiar que terá 
potência necessária para soldar com a linha completa de 
arames de 0,8-0,9-1,0 e até 1,2 mm de diâmetro sólido ou 
tubulares. Com ou sem gás.

 � Painel inovador em LCD - colorido, proporcionando conforto 
na interface com o usuário.

 � Exclusiva função sMIG - permite fácil regulagem da máquina 
por qualquer pessoa através da espessura da chapa soldada.

 � Durável - estrutura reforçada com cinco alças, protegendo o 
painel frontal.

 � Flexibilidade - com tecnologia inovadora, o equipamento 
reconhece tensão de entrada automaticamente de 110V 
a 220V, além de ter ótima performance mesmo ligado em 
geradores.

Solde qualquer coisa, em qualquer lugar.

SOLDAGEM MIG/MAG - MULTIPROCESSOS

Rebel™ EMP 235ic ELETRODO 110
220

VOLTS/AUTO
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CORTE PLASMA - MANUAL

 � Potência nominal de 7,6kW, 60A de saída a um 
ciclo de 50%, com tensão de entrada automática 
de 220 a 408V. Desenvolvida para portabilidade e 
durabilidade com um design multi-alças.

 � Tocha SL60QD 1Torch com o conector de troca 
rápida ATC® (Advanced Torch Connector) que permite 
a substituição seletiva das partes, seja do punho 
da tocha ou dos consumíveis, usando a patenteada 
tecnologia SureLok™.

 � Painel grande e de alta visibilidade, com indicador de 
vida útil dos consumíveis e tecnologia de otimização 
de gás.

Cutmaster® 60i
Uma nova fronteira em corte plasma.

Corrente de saída (máximo) 10 - 60A, continuamente ajustável

Capacidade recomendada de corte 
Capacidade de perfuração 
Capacidade máxima de corte

16 mm (5/8”) 
16 mm (5/8”) 

38 mm (1-1/2”)

Potência nominal de saída 7,6kW

Tensão de alimentação 208 - 480V (±10%)

Cargas autorizadas 
Ciclo de trabalho em temperatura Ambiente de 40 ºC

50% @ 60A
60% @ 50A

100% @ 40A

Dimensões (L x C x A) 536 x 199 x 593mm

Peso 16,8kg

110
220

VOLTS/AUTO

3 anos de garantia somente para FONTE



24

CORTE PLASMA - MANUAL

Cutmaster® 40
Plasma manual para indústria leve.

Corrente de saída (máximo) 27A/120V e 40A/230V

Capacidade recomendada de corte 
Capacidade de perfuração 
Capacidade máxima de corte

6,3 mm (1/4”) - 120 V e 12 mm (1/2”) - 230 V 
6,3 mm (1/4”) - 120 V e 9,5 mm (3/8”) - 230 V 

15,8 mm (5/8”) - 120 V e 22,2 mm (7/8”) - 230 V

Potência nominal de saída 3,8kW

Tensão de alimentação 127/220V - 1Ø

Cargas autorizadas 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente 
de 40 ºC

40% @ 40A - 230V

Dimensões (L x C x A) 177 x 470 x 228mm

Peso 11,8kg

 � FORÇA DE VERDADE – A CUTMASTER TRUE 
SERIES permite trabalhar o dia todo na 
capacidade de corte recomendada.

 � Facilidade - painel simples de operar, com 
tecnologia que identifica possíveis erros no 
processo.

 � Versatilidade - tocha com engate rápido para 
facilidade de manutenção ou troca de processo.

 � Reignição automática do arco - alto desempenho 
de corte em grades, chapas de metal expandido e 
superfícies descontínuas.

 � Estrutura tubular True-Guard para máxima 
proteção.

 � 1 ano de garantia para a tocha.
3 anos de garantia somente para FONTE
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CORTE PLASMA - MANUAL

Cutmaster® 60
Plasma manual para indústria.

Corrente de saída (máximo) 60A

Capacidade recomendada de corte 
Capacidade de perfuração 
Capacidade máxima de corte

20 mm (3/4”) 
12 mm (1/2”) 

32 mm (1-1/4”)

Potência nominal de saída 6,2kW

Tensão de alimentação 220V - 1Ø e 220/380/440V - 3Ø

Cargas autorizadas 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

50A @ 60%
30A @ 100%

Dimensões (L x C x A) com True-Guard 305 x 610 x 381mm

Peso 19,5kg

V
V
V

TRIFÁSICO

V
MONOFÁSICO

3 anos de garantia somente para FONTE

 � FORÇA DE VERDADE – A CUTMASTER TRUE 
SERIES permite trabalhar o dia todo na 
capacidade de corte recomendada.

 � Facilidade - painel simples de operar, com 
tecnologia que identifica possíveis erros no 
processo.

 � Versatilidade - tocha com engate rápido para 
facilidade de manutenção ou troca de processo.

 � Reignição automática do arco - alto desempenho 
de corte em grades, chapas de metal expandido e 
superfícies descontínuas.

 � Multi-Voltage - 220V mono - 220/440V trifásico.
 � Estrutura tubular True-Guard para máxima 
proteção.

 � 1 ano de garantia para a tocha.
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CORTE PLASMA - MANUAL

Cutmaster® 80
Plasma manual para indústria.

Corrente de saída (máximo) 80A

Capacidade recomendada de corte 
Capacidade de perfuração 
Capacidade máxima de corte

25 mm (1”) 
15,8 mm (5/8”) 
38 mm (1-1/2”)

Potência nominal de saída 9kW

Tensão de alimentação 220V - 1Ø e 220/380/440V - 3Ø

Cargas autorizadas 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

65A @ 60%
55A @ 100%

Dimensões (L x C x A) com True-Guard 305 x 610 x 381mm

Peso 19,5kg

 � FORÇA DE VERDADE – A CUTMASTER TRUE 
SERIES permite trabalhar o dia todo na 
capacidade de corte recomendada.

 � Facilidade - painel simples de operar, com 
tecnologia que identifica possíveis erros no 
processo.

 � Versatilidade - tocha com engate rápido para 
facilidade de manutenção ou troca de processo.

 � Reignição automática do arco - alto desempenho 
de corte em grades, chapas de metal expandido e 
superfícies descontínuas.

 � Multi-Voltage - 220V mono - 220/440V trifásico.
 � Estrutura tubular True-Guard para máxima 
proteção.

 � 1 ano de garantia para a tocha.

V
V
V

TRIFÁSICO

V
MONOFÁSICO

3 anos de garantia somente para FONTE
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 � FORÇA DE VERDADE – A CUTMASTER TRUE 
SERIES permite trabalhar o dia todo na 
capacidade de corte recomendada.

 � Facilidade - painel simples de operar, com 
tecnologia que identifica possíveis erros no 
processo.

 � Versatilidade - tocha com engate rápido para 
facilidade de manutenção ou troca de processo.

 � Reignição automática do arco - alto desempenho 
de corte em grades, chapas de metal expandido e 
superfícies descontínuas.

 � Multi-Voltage - 220V mono - 220/440V trifásico.
 � Estrutura tubular True-Guard para máxima 
proteção.

 � 1 ano de garantia para a tocha.

CORTE PLASMA - MANUAL

Cutmaster® 100
Equipamento plasma manual para indústria pesada.

Corrente de saída (máximo) 100A

Capacidade recomendada de corte 
Capacidade de perfuração 
Capacidade máxima de corte

35 mm (1-3/8”) 
20 mm (3/4”) 

45 mm (1-3/4”)

Potência nominal de saída 12kW

Tensão de alimentação 220V - 1Ø e 220/380/440V - 3Ø

Cargas autorizadas 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

80A @ 80%
70A @ 100%

Dimensões (L x C x A) com True-Guard 305 x 762 x 381mm

Peso 28,6kg

3 anos de garantia somente para FONTE

V
V
V

TRIFÁSICO

V
MONOFÁSICO
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CORTE PLASMA - MANUAL

Cutmaster® 120
Equipamento plasma manual para indústria pesada.

Corrente de saída (máximo) 120A

Capacidade recomendada de corte 
Capacidade de perfuração 
Capacidade máxima de corte

40 mm (1-1/2”) 
25 mm (1”) 

55 mm (2-1/8”)

Potência nominal de saída 15,4kW

Tensão de alimentação 220V - 1Ø e 220/380/440V - 3Ø

Cargas autorizadas 
Ciclo de trabalho em temperatura ambiente de 40 ºC

120A @ 80%
100A @ 100%

Dimensões (L x C x A) com True-Guard 305 x 762 x 381mm

Peso 28,6kg

 � FORÇA DE VERDADE – A CUTMASTER TRUE 
SERIES permite trabalhar o dia todo na 
capacidade de corte recomendada.

 � Facilidade - painel simples de operar, com 
tecnologia que identifica possíveis erros no 
processo.

 � Versatilidade - tocha com engate rápido para 
facilidade de manutenção ou troca de processo.

 � Reignição automática do arco - alto desempenho 
de corte em grades, chapas de metal expandido 
e superfícies descontínuas.

 � Multi-Voltage - 220V mono - 220/440V trifásico.
 � Estrutura tubular True-Guard para máxima 
proteção.

 � 1 ano de garantia para a tocha.
3 anos de garantia somente para FONTE

V
V
V

TRIFÁSICO

V
MONOFÁSICO
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ACESSÓRIOS E EPI - MÁSCARAS

 � Carcaça leve e com ótima aerodinâmica - conforto 
para aplicações de soldagem no dia-a-dia.

 � Grande área de visualização.
 � Carneira leve e confortável - reduz incomodo do 
suor no rosto do soldador durante o trabalho.

 � Ajuste de sensibilidade e tempo de escurecimento 
-  ajustáveis para qualquer aplicação.

 � Ajuste o visor para possibilitar esmerilhamento com 
o uso da máscara.

ESAB A20
Máscara de Solda Automática.

Área de visão 96 x 39mm

Número de sensores 2

Peso 480g

Nível de escurecimento DIN 4/9-13

Alimentação Células fotovoltaicas, Bateria de lítio

Certificação
DIN Plus / CE / EN175 / EN379 / EN166 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 

/ AS/NZS 1338.1

CA 40.356
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ACESSÓRIOS E EPI - MÁSCARAS

 � Área de visão ampliada - melhor visualização 
da junta, facilitando o posicionamento e 
acompanhamento dela.

 � 4 sensores - maior área de cobertura e respostas 
mais precisas, melhorando a detecção de raios 
menos intensos.

 � Carneira confortável com 4 pontos de ajuste - 
reduz as dores de cabeça após longos períodos 
de uso.

 � Leve e resistente - novo casco em nylon.

WARRIOR™ TECH
Tecnologia para proteção do soldador.

Área de visão 97 x 47mm

Número de sensores 4

Peso 520g

Nível de escurecimento DIN 9-13

Alimentação Células fotovoltaicas, Bateria de lítio

Certificação ANSI Z87.1 / AS/NZS / CSA Z94.3 

CA 35.712



31

ACESSÓRIOS E EPI - MÁSCARAS

 � Design revolucionário - modelo inovador e de alta 
tecnologia, a máscara se adapta a qualquer perfil de 
soldador, trazendo conforto durante as aplicações mais 
severas.

 � Painel interno touch screen - agilidade e inovação para 
configuração dos parâmetros.

 � Área de visão ampliada - lente externa esférica 
aumenta o campo de  visibilidade e claridade

 � Modo escurecimento GRIND - além de nível de 
escurecimento para Soldagem e corte, você tem opção 
para esmerilhamento.

 � Memória - possui 8 configurações para redução de 
setup, em situações distintas de aplicação em soldagem 
ou corte.

Máscara de proteção revolucionária de alta performance.
SENTINEL™ A50

Área de visão 100 x 160mm

Número de sensores 4

Peso 604g

Nível de escurecimento DIN 5-8 / 9-13

Alimentação
Células solares + Bateria substituível 

(2x CR2450 lithium). Alertas quando bateria baixa

Certificação
DIN Plus / CE / EN175 / EN379 / EN166 / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 

/ AS/NZS 1338.1

CA 40.105
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TOCHAS TBI MANUAIS - MIG/MAG

 � Punho ergonômico.
 � Pescoço isolado.
 � Apenas 3 peças de reposição - bico, 
porta-bico e bocal de gás de proteção.

 � Peças intercambiáveis entre os modelos.

Linha Pro EXPERT

Modelo
Corrente 

MIX
Corrente 

CO
2

Diâmetro do 
Arame

Ciclo de 
Trabalho

Refrigeração

153 160A 180A 0,8 - 1,2mm 60% (10min.) Gás

253 210A 230A 0,8 - 1,2mm 60% (10min.) Gás

353 280A 300A 1,0 - 1,6mm 60% (10min.) Gás

453 320A 360A 1,0 - 1,6mm 60% (10min.) Gás

463 X-Power 350A 380A 1,0 - 1,6mm 60% (10min.) Gás
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TOCHAS TBI MANUAIS - MIG/MAG

 � Mesma peça de reposição para tochas secas 
e refrigeradas.

 � Excelente solução para parques mistos para padronização de estoque.
 � Bocal de rosca.

Linha Top2000 7G/7W

Modelo
Corrente 

MIX
Corrente 

CO
2

Diâmetro do 
Arame

Ciclo de 
Trabalho

Refrigeração

7G 310A 340A 1,0 - 1,6mm 60% (10min.) Gás

7W 500A 550A 1,0 - 1,6mm 100% (10min.) Água
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TOCHAS TBI MANUAIS - MIG/MAG

Modelo
Corrente 

AC
Corrente 

DC
Diâmetro do 

Eletrodo
Ciclo de 
Trabalho

Refrigeração

SR 9 80A 110A 0,5 - 2,4mm 60% (10min.) Gás

SR 26 170A 200A 1,0 - 4,0mm 60% (10min.) Gás

SR 18 240A 320A 1,0 - 4,0mm 100% (10min.) Água

 � Tocha refrigerada à gás e à água.
 � Robusta e resistente.
 � Opção com válvula ou gatilho.

SR
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ESAB Soldagem e Corte | esab.com

0800 701 3722 / faleconosco@esab.com.br

/esabbrasil /esab_brasil /esabbr

Ao adquirir uma solução ESAB, além da certeza de um produto ou 
serviço de altíssima qualidade, você tem uma série de benefícios 
exclusivos. Saiba mais em esab.com

A MAIOR REDE 
DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DO 
BRASIL

ESPECIALISTAS 
TÉCNICOS

PERTO DE VOCÊ

ENTREGA TÉCNICA DISTRIBUIDORES 
DE PEÇAS

CANAL DIRETO 
0800

GARANTIA 
ESTENDIDA


