
 

Fonte de Soldagem Inversora  
Multiprocesso Eletrodos Revestidos, MIG/MAG e Arame Tubular (MIG sem gás) 

 
Modelo VULCANO FLEX MIG 200 

 

Descritivo 
 

A fonte de soldagem VULCANO FLEX MIG 200 é a solução para todos 

os processos! Portátil, tamanho reduzido, baixo peso e baixo consumo 

de energia e ainda QUATRO PROCESSOS de soldagem em um único 

equipamento: Eletrodo Revestido, MIG/MAG, Arame tubular "MIG sem 

Gás" e TIG (DC - para metais ferrosos e Inox). 

Adota a última tecnologia em modulação por largura de pulso e módulos 

de potência IGBT, substituindo os tradicionais e pesados 

transformadores e indutores. Possui proteção automática contra sobre 

tensão, sobre corrente e sobre temperatura.    

A fonte de soldagem VULCANO FLEX MIG 200 é indicada para os mais 

variados tipos de trabalhos, tais como instalações de tubulações, 

conserto de matrizes, petroquímica, arquitetura de decoração, reparos automotivos, bicicletas, artesanato e fabricação 

leve em geral. 

Permite a soldagem de materiais ferrosos e suas ligas, aço inoxidável, cobre, latão, etc. Em TIG (DC - para metais 

ferrosos e Inox), exceto Alumínio. A soldagem de Alumínio somente será possível nos processos MIG e eletrodo 

revestido. Com eletrodo revestido, permite o uso de eletrodos como E6013, E7018, exceto os eletrodos Celulósicos 

E6010.  

Recursos 
 

 Seletor de processo de solda: 

(Eletrodo, MIG/MAG/Arame Tubular e TIG) 

 2 Displays - Corrente (A) e Tensão (V) 

 Seletor de 2/4 toques na tocha 

 Ajuste de Indutância 

 Ajuste da Tensão de solda (V) 

 Ajuste da rampa de descida 

 Ajuste do Arc force 

 Ajuste da corrente de solda (A) 

 Conexão padrão “euro conector” 

 Seleção da polaridade da corrente de saída 

 Conexão de gás para TIG 

 LED - fonte ligada 

 LED Indicador de: Sobretemperatura, proteção por sub tensão, sobre tensão ou sobre corrente na entrada 

 
Diferenciais 
 
O equipamento VULCANO FLEX MIG 200 possui uma fonte inversora de alta durabilidade, com curva característica de 
corrente precisa através de potenciômetro, trabalhando em uma faixa de corrente de 10 a 200 A. 
 

Conta com conjunto de potência com ótima eficiência energética, arco estável, conjunto retificador, inversor e filtros que 

proporcionam uma soldagem de alta qualidade com grande facilidade de abertura de arco. Todos os componentes 

sensíveis possuem controle térmico para proteção. 

O circuito desta fonte de soldagem adota sistema de malha fechada, com sistema de controle com realimentação, 

mantendo a corrente de saída estável mesmo com as variações decorrentes da soldagem. Enquanto isso os parâmetros 

da corrente de soldagem podem ser ajustados continuamente e linearmente.  

Código: 60087201 

 

 

Colocar a foto do equipamento 



VULCANO FLEX MIG 200 - Versão 2016_08 

Dados técnicos 
 

Modelo Vulcano FLEX MIG 200 (Cód.: 60087201) 

Processos de soldagem 
Eletrodo Revestido, MIG/MAG, Arame tubular (MIG sem gás) e 

TIG DC (Metais ferrosos e Inox) 

Primário Eletrodo Rev. TIG DC MIG/MAG 

Tensão (V)  220 

Frequência (HZ) 50/60 

Potência máxima  ǀ Potência Nominal (A) 7,2   ǀ   4,0 6,3   ǀ   3,3 8,1   ǀ   4,1 

Corrente máxima  ǀ Corrente Nominal (A) 33   ǀ   18 29   ǀ   15 37   ǀ   19 

Fator de potencia máximo (cos φ)  0,72 

Secundário  

Tensão a vazio ǀ Tensão trabalho (V)   58 ǀ 20,4 a 26,8 58 ǀ 10,4 a 18 58 ǀ 15,25 a 24 

Faixa de corrente (A) 10 a 170 10 a 200 25 a 200 

Ciclo de trabalho (A@%) a 40ºC 170 @ 30 200 @ 25 200 @ 25 

Ciclo de trabalho (A@%) a 40ºC 90 @ 100 

Recursos 

Display de corrente (A) e tensão (V), LEDs de monitoramento, 2/4 toques na 

tocha, Indutância, rampa de descida, Arc force, ajuste da polaridade da 

corrente de saída, conexão de gás para TIG 

Classe de isolação térmica (tipo) F 

Grau de proteção (classe) IP 23 

Proteção térmica (termostato) Sim 

Ventilação (tipo) Forçada 

Norma EN 60974-1 “S” / CE 

Peso bruto   ǀ   Peso Líquido (Kg) 19,1   ǀ   13,5 

Dimensões (mm) 470 x 210 x 380 

 
Composição: 
 

01 Fonte VULCANO FLEX MIG 200  
01 Garra negativa de 300 A  
01 Cabo de solda de 2 m 
01 Engate rápido 
01 Mangueira de gás com abraçadeira  
01 Manual de Instruções  
01 Certificado de Garantia 

 
Consulte também: 
 

Fontes convencionais Transformadores e Retificadores para eletrodos revestidos 
Fontes para soldagem MIG/MAG e Arame Tubular 
Fontes para soldagem TIG DC e AC/DC 
Fontes para corte a plasma 
Fontes solda soldagem de pinos 
Mecanização e robotização de soldagem e corte 

 
Merkle Balmer Equipamentos de Soldagem Ltda 
Rua Hermann Wassermann, 10 
Ijuí - RS 
Telefone: (55) 3305.0707 
E-mail: contato@fricke.com.br 
Site: www.merklebalmer.com.br   e   www.balmer.com.br 
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