
MIG/MAG
CUTTING EDGE WELDING

R

TIG
POCKETPOWER 130/150/170/190 IGBT

POCKETFORCE 200 IGBT 

SUPERFORCE 220 LT 

SUPERFORCE 230 IGBT

MICROFLUX 131 NOGAS
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CUTTING EDGE WELDING

MIG/MAG
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POCKETPOWER      

POCKETFORCE      

SUPERFORCE    /  

MICROFLUX      

POCKETMIG      

POWERMIG      

SUPERTIG      

SUPERPULSE      

SUPERPULSE AC/DC      

IWELD Kft extinde în colaborare cu Distribuitorii durata de garanţie la doi ani pentru toate apa-
ratele de sudură IWELD GORILLA®

.
În cadrul obligaţiei de garanţie nu sunt aplicabile prevederile articolului 6:159 din Codul Civil Un-
gar, iar obligaţia de garanţie extinsă înseamnă asumarea obligaţiei specifice garanţiei de acce-
sorii definite prin articolele 6:159. § - 6:167 din Codul Civil Ungar, în condiţiile de mai jos. Condiţiile 
garanţiei extinse pentru aparatele de sudură enumerate mai sus: dovada provenienţei (factura 
în original, contract de vânzare-cumpărare, în cazul schimbării proprietarului). Utilizatorul final 
are obligaţia de a păstra factura de achiziţie pe întreaga durată a garanţiei extinse! - Certificat 
de garanţie completat, întreţinere efectuată la interval de cel mult 12 luni de către o unitate de 
service specializată, ceea ce constă, pe lângă verificarea vizuală şi a protecţiei faţă de lovituri, 
curăţarea profesională efectuată după îndepărtarea carcasei! Facturile şi procesele verbale 
de dovadă a efectuării lucrărilor de întreţinere. Facturile şi celelalte documente vor conţine în 
mod obligatoriu tipul instalaţiei (număr tip şi model) ţi seria sa de fabricaţie (Serial no.). conţinutul 
garanţiei extinse: asigurăm garanţie extinsă sub forma de piese de schimb, de reparaţie efectivă 
sau de înlocuire. În cazul în care reparaţia nu este posibilă, asigurăm înlocuirea echipamentului 
defect. Nici garanţia extinsă nu include expedierea poştală a echipamentelor, transportul lor 
pe teritoriul naţional! Distribuitorul produsului va asigura în caz de nevoie (fără vreo obligaţie în 
acest sens) transferul către unitatea de service a echipamentelor! Reparaţiile din acoperite de 
garanţia extinsă vor fi efectuate în propria unitate de service specializată, de la punctul nostru 
de lucru: 
IWELD Kft. 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 90/B Tel.: +36 24 532 625 szerviz@iweld.hu 

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, fabricantul declară, pe 
propria răspundere, că produsul în cauză respectă toate cerinţele 
legale.

GARANTIE

MMA MIG/MAG FCAW  DC TIG PULSE
DC TIG AC TIG

Când am creat şi am completat seria de aparate de sudură GORILLA®
, unul dintre cele 

mai importante scopuri a fost să oferim o soluţie uşor de folosit şi rentabilă pentru DIY şi 
segmentele de piaţă de mici dimensiuni, pentru reparaţii şi întreţinere.
În intenţia noastră, aparatele noastre sunt bine potrivite pentru aceste zone, şi în plus, am 
demonstrat în unele cazuri că unele tipuri pot fi folosite chiar şi în medii industriale mai 
grele.
Preţurile favorabile nu reprezintă un compromis în privinţa calităţii şi fiabilităţii. 
Caracteristicile incluse permit efectuarea tuturor lucrărilor generale de sudură cu ajutorul 
aparatului de sudură perfect ales din seria GORILLA® pentru următoarele moduri:
- MMA - Sudare manuală cu arc
- MIG / MAG - Sudare cu arc pentru gaz activ/inert gaz
- FCAW - Sudare cu arc cu sârmă tubulară 
- TIG - Sudare inertă de tungsten cu gaz
- Sudarea prin pulverizare TIG
Toate aparatele sunt furnizate cu set portelectrod şi/sau becuri de sudare MIG şi TIG în 
funcţie de model.
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GORILLA POCKETPOWER
Primul pas în lumea aparatelor de sudură cu invertor

Cele mai mici aparate GORILLA®
 sunt ultra-compacte şi extrem de uşor de folosit. Când mobilitatea, di-

mensiunea redusă şi greutatea redusă sunt importante, atunci un aparat POCKETPOWER MMA cu cutia sa 
de plastic este o bună alegere. Pentru efectuarea de lucrări minore de întreţinere şi reparaţii la faţa locu-
lui, el oferă o ideală performanţă şi calitate a sudurii. De asemenea, este o sculă practică pentru apara-
tele Do-It-Yourself. Graţie funcţiilor automatice de sudură, poţi să creezi o sudură de calitate şi dacă ai o 
experienţă limitată.
Protecţia la supraîncărcare şi supraîncălzire minimizează posibilitatea de defectare, garantându-i astfel 
longevitatea.  
Kitul include setul de cabluri de sudură şi clema.
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POCKETPOWER 130 IGBT POCKETPOWER 150 IGBT POCKETPOWER 170 IGBT POCKETPOWER 190 IGBT
80POCPWR130 80POCPWR150 80POCPWR170 80POCPWR190

IGBT IGBT IGBT IGBT
   
2 2 2 2
   
   
   
   
1 1 1 1

230V AC±15% 50/60 Hz 230V AC±15% 50/60 Hz 230V AC±15% 50/60 Hz 230V AC±15% 50/60 Hz
22.1A / 16.4A 26.7A / 19.5A 31A / 23A 36.5A / 25.6A

85 % 85 % 85 % 85 %
120A @ 60%

  93A @ 100%
140A @ 60%

108A @ 100%
160A @ 60%

124A @ 100%
180A @ 60%

139A @ 100%
20A-120A 20A-140A 20A-160A 20A-180A

20.8V -24.8V 20.8V - 25.6V 20.8V - 26.4V 20.8V - 27.2V
64V 64V 64V 64V

Ø 2.0-3.2 mm Ø 2.0-3.2 mm Ø 2.0-4.0 mm Ø 2.0-4.0 mm
F F F F

IP23 IP23 IP23 IP23
2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg 2.8 kg

230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm 230 x 100 x 150 mm

Numar articol

FU
N

C
TII G

EN
ER

A
L Tip invertor

Carcasa din plastic
Garantie (ani)

M
M

A

Arc Force
Reglabilă Arc Force
Hot start
Anti Stick

PA
RA

M
ET

RI
I

Numărul de faze
Tensiune de alimentare
Curentul de intrare max/ef.
Randament

Raport sarcină de durată 
(10 min/20 OC)

Reglare curent de ieşire
Tensiune de ieşire nominală
Tensiune de mers în gol
Dimensiuni electrozii
Clasa de izolaţie
Grad de protecţie
Masă
Dimensiunile
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GORILLA SUPERFORCE 230 IGBT

GORILLA SUPERFORCE 220 LT

Funcţia Hot Start facilitează aprinderea arcului în cazul pieselor de 
lucru reci sau groase prin mărirea valorii curentului de pornire, la 
aprinderea arcului şi la fazele de început ale sudării. În acest mod 
pot fi evitate erorile de îmbinare cauzate de temperatura de pornire 
insuficientă. 

Funcţia Anti Stick întrerupe curentul în fracţiuni de secun-
dă în cazul în care electrodul se lipeşte, evitând astfel 
deteriorarea electrodului.

După aprinderea arcului, aparatul de sudare reglează în mod 
automat curentul de sudare, în funcţie de lungimea arcului, 
ceea ce conduce la un arc stabil.
Această funcţie este denumită Arc Force şi are la anumite 
modele o intensitate reglabilă. 
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GORILLA POCKETFORCE 200 IGBT

POCKETFORCE 200 IGBT POCKETFORCE 220 LT SUPERFORCE 230 IGBT
80POCFRC200 80GOSPFC220LT 80GOSPFC230

IGBT IGBT IGBT
  
2 2 2
  
  
  
  
  
1 1 1

230V AC±15% 50/60 Hz 230V AC±15% 50/60 Hz 230V AC±15% 50/60 Hz
41A / 29.8A 45A / 33A 45A / 33A

85 % 85 % 85 %
200A @ 60%

154A @ 100%
200A @ 60%
154A @ 100%

215A @ 60%
166A @ 100%

20A-200A 20A - 200 A 20A - 215 A
20.8V-28V 20.8. V - 28V 20.8. V - 28.6V

64V 68V 77V
Ø 2.0-5.0 mm Ø 2.0 - 6.0 mm Ø 2.0 - 6.0 mm

F F F
IP23 IP23 IP23

3.5 kg 8.5 kg 8.5 kg
310 x 130 x 210 mm 410 x 135 x 238mm 375 x 155 x 215 mm

GORILLA SUPERFORCE 220 LT

Numar articol

FU
N

C
TII G

EN
ER

A
L Tip invertor

Carcasa din plastic
Garantie (ani)

M
M

A

Arc Force
Reglabilă Arc Force
Hot star
Anti Stick
Lift TIG

PA
RA

M
ET

RI
I

Numărul de faze
Tensiune de alimentare
Curentul de intrare max/ef.
Randament

Raport sarcină de durată (10 min/40 OC)

Reglare curent de ieşire
Tensiune de ieşire nominală
Tensiune de mers în gol
Dimensiuni electrozii
Clasa de izolaţie
Grad de protecţie
Masă
Dimensiunile

Invertoarele de sudură GORILLA®
 POCKETFORCE şi SUPERFORCE sunt potrivite pentru electrozi acoperiţi (MMA).

Au o funcţie Arc Force reglabilă şi un afişaj digital pentru curent. MMA este o tehnologie de sudură versatilă şi 
uşoară şi de aceea este folosită pe scară largă în prelucrarea metalelor. Acest proces permite echipamentului 
simplu şi uşor de folosit să efectueze o sudură de înaltă calitate pentru toate metalele.
Dacă se foloseşte electrodul potrivit, se poate folosi şi pentru a suda aluminiu, desigur în limitele tehnologiei.
Cel mai mare avantaj faţă de sudura MIG / MAG şi TIG este că nu e necesară folosirea gazului sensibil la vânt, 
ceea ce reprezintă un avantaj, de pildă, în aplicaţiile din domeniul construcţiilor şi în alte aplicaţii în aer liber. 
Fiecare membru din seria GORILLA® se bazează pe tehnologia avansată IGBT.
Controlul de precizie al funcţiilor IGBT şi al funcţiilor suplimentare fac ca aceste aparate de sudură să fie ex-
trem de uşor de folosit şi de fiabile.
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GORILLA MICROFLUX 131 NOGAS /FCAW/
100 mm

1 kg

GORILLA MIG/MAG, FCAW
În ultimele decenii, aplicarea tehnologiei digitale la fabricarea apara-
telor de sudare a adus în prim-plan procedura de sudare MIG/MAG.  
Drept rezultat au apărut aparate de sudare de dimensiuni reduse, 
cu o funcţionare economicoasă şi cu posibilitate de reglare preci-
să.  Aceasta a reprezentat un pas uriaş faţă de aparatele de sudare 
tradiţionale, cu transformator. Această dezvoltare este materializată ţi 
de fiecare aparat de sudare fabricat ţi comercializat de IWELD. Inver-
toarele 

Cel mai mic membru al seriei de aparate de sudură cu electrod con-
sumabil GORILLA®

 aparţine MICROFLUX. Este cu siguranţă unul dintre 
cele mai bune din lume, dacă nu este cel mai bun aparat ASSMC 
în privinţa greutăţii, dimensiunii şi performanţei. Atunci când a fost 
proiectat aparatul de sudură ASSMC (Arc de Sudură cu Miez Meta-
lo-Ceramic), DIY şi lucrările de sudură ocazionale au fost aspectele 
principale legate de minimizare şi greutate. Folosirea unei role de 1 kg, 
un bec de sudură fix şi o eliminare completă a gazului de protecţie 
sunt toate soluţiile care fac din sudura ASMMC o alternativă atrac-
tivă la sudura cu electrod acoperit. Acum, cu un aparat de 5 kg fără 
gaz de sudură, poţi suda cu o sârmă de sudură autoetanşantă cu un 
curent de până la 120 de amperi. Atunci când dimensiunile reduse şi 
mobilitatea sunt importante şi nu este nevoie de un colac de sârmă 
de dimensiune mai mare, ci sudura de precizie este o cerinţă impor-
tantă, este locul potrivit să foloseşti GORILLA MICROFLUX 131 NOGAS!
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MICROFLUX 131 NOGAS
80MROFLUX131

IGBT


2

IGrip 150 FIX
1

230V AC±10%  50/60 Hz
16.8A/10A

0.7
85%

125A@ 40% 76A @ 100%
50-125A

15.5V-20V
55V

F
IP23

0.8-0.9 mm
Ø 100 mm, 1 kg

5,24 kg
325 x 165 x 225 mm

Numar articol

FU
N

KC
II Tip invertor

FCAW
Design compact
Role pentru sărmă

PA
RA

M
ET

RI
I

Accesoriu MIG iGrip pistolet
Numărul de faze
Tensiune de alimentare
Curentul de intrare max/ef.
Factorul de putere (cos φ)
Randament
Raport sarcină de durată (10 min/40 OC)

Reglare curent de ieşire
Tensiune de ieşire nominală
Tensiune de mers în gol
Clasa de izolaţie
Grad de protecţie
Diametrul sârmei
Diametrul bobina de sârmă
Masă
Dimensiunile
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+ IGrip 150

POCKETMIG 205 ALUFLUXPOCKETMIG 185 ALUFLUX

GORILLA POCKETMIG 

200 mm

5 kg

+ IGrip 150

Invertor de sudare MIG/MAG portabila cu tehnologie IGBT – Capabil să gestioneze tamburi de 
sârmă de 5 kg.

GORILLA®
 POCKETMIG sunt imbatabile atunci când portabilitatea, fiabilitatea şi calitatea sunt indispensa-

bile, fie că este vorba de sudarea oţelului sau a aluminiului. 
FCAW – modificarea polarităţii permite utilizarea aparatelor de sudare şi cu electrozi umpluţi cu praf. 
Pentru acest mod de sudare, pachetul include rolele cu profil „U”, crestate, pentru deplasarea sârmei de 
sudare.  
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+ IGrip 150

300 mm

15 kg

POCKETMIG 215 ALUFLUX

POCKETMIG 185 ALUFLUX POCKETMIG 205 ALUFLUX POCKETMIG 215 ALUFLUX

80POCMIG185 80POCMIG205 80POCMIG215
IGBT IGBT IGBT

LCD   
  
  
2 2 2
  
  

IGrip 150 IGrip 150 IGrip 150
1 1 1

230V AC±15%  50/60 Hz 230V AC±15%  50/60 Hz 230V AC±15%  50/60 Hz
MIG: 26.2A/18.6A MIG: 30.8A/20.2A MIG: 35A/25A

0.7 0.7 0.7
85% 85% 85%

170A@60% 124A@100% 190A@60% 132A@100% 200A@60% 155A@100%
MIG: 50A-170A MIG: 50A-190A MIG: 50A-200A

15.5V-22V 15.5V-23V 15.5V-24V
56V 60V 53V

F F F
IP23 IP23 IP23

0.6 - 0.8  mm 0.6 - 0.8  mm 0.6 - 1.0  mm
Ø 200 mm, 5 kg Ø 200 mm, 5 kg Ø 270 mm, 15 kg

10 kg 12.5 kg 14 kg
430 x 200 x 290 mm 485 x 185 x 370 mm 580 x 250 x 440 mm

Invertor de sudare MIG/MAG portabila cu tehnologie IGBT – Capabil să gestioneze tamburi de 
sârmă de 15 kg.

Numar articol

FU
N

KC
II

Tip invertor

M
IG

/M
A

G Polaritate inversă - FCAW
Design compact
Role pentru sărmă

M
M

A Arc Force
Hot Start

PA
RA

M
ET

RI
I

Accesoriu MIG iGrip pistolet
Numărul de faze
Tensiune de alimentare
Curentul de intrare max/ef.
Factorul de putere (cos φ)
Randament
Raport sarcină de durată (10 min/40 OC)

Reglare curent de ieşire
Tensiune de ieşire nominală
Tensiune de mers în gol
Clasa de izolaţie
Grad de protecţie
Diametrul sârmei
Diametrul bobina de sârmă
Masă
Dimensiunile
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300 mm

15 kg

2T/4T FCAW Arc 
Force

Hot 
Start

GORILLA POWERMIG 

Comutarea uşoară implică comutarea la voltaj zero (CVZ) şi comutarea la curent zero (CCZ).  Comutator-
ul se închide şi se deschide în stare CVZ sau CCZ, ceea ce poate restricţiona pornirea di/dt şi oprirea du/
dt, pentru a reduce EMI.

Invertoarele de sudare GORILLA®
 POCKETMIG, POWERMIG sunt în primul rând destinate pentru sudarea 

MIG/MAG, dar prezintă şi funcţia MMA.  
FCAW – modificarea polarităţii permite utilizarea aparatelor de sudare şi cu electrozi umpluţi cu praf. 
Pentru acest mod de sudare, pachetul include rolele cu profil „U”, crestate, pentru deplasarea sârmei de 
sudare.  
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POWERMIG 221 IGBT POWERMIG 261 IGBT POWERMIG 263 IGBT

80PWRMIG221 80PWRMIG261 80PWRMIG263
SOFT SWITCH IGBT SOFT SWITCH IGBT SOFT SWITCH IGBT 

LCD   
  
  
  
2 4 4
  
  

IGrip 150 IGrip 240 IGrip 240
1 1 3

230V AC±15% 50/60 Hz 230V AC±15% 50/60 Hz 3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
35.0A/25.0A 49A/33A 12.7A/8.7A

0.93 0.93 0.93
85% 85% 85%

200A @ 60%
155A @ 100%

250A @ 60%

193A @ 100%

250A @ 60%
193A @ 100%

30A-160A 30A-250A 30A-250A
50A-200A 50A-250A 50A-250A

16.5V-24.0V 16.5V-26.5V 16.5V-26.5V
54V 56.5V 56.5V

F F F
IP23 IP23 IP23

0.6 - 1.0  mm 0.6 - 1.0  mm 0.6 - 1.2  mm
Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg Ø 270 mm, 15 kg

37 kg 38 kg 39 kg
920x300x660 mm 920x300x660 mm 920x300x660 mm

Numar articol

FU
N

KC
II

Tip invertor

M
IG

Polaritate inversă - FCAW
2T/4T
Design compact
Role pentru sărmă

M
M

A Arc Force
Hot Start

PA
RA

M
ET

RI
I

Accesoriu MIG iGrip pistolet
Numărul de faze
Tensiune de alimentare
Curentul de intrare max/ef.
Factorul de putere  (cos φ)
Randament
Raport sarcină de durată 
(10 min/40 OC)

Reglare curent de ieşire
MMA

MIG

Tensiune de ieşire nominală
Tensiune de mers în gol
Clasa de izolaţie
Grad de protecţie
Diametrul sârmei
Diametrul bobina de sârmă
Masă
Dimensiunile
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GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC GORILLA SUPERPULSE 200

Invertoarele de sudură GORILLA® POCKETFORCE şi SUPERFORCE sunt potrivite pentru electrozi 
acoperiţi (MMA). Au o funcţie Arc Force reglabilă şi un afişaj digital pentru curent.  
MMA este o tehnologie de sudură versatilă şi uşoară şi de aceea este folosită pe scară largă în 
prelucrarea metalelor. Acest proces permite echipamentului simplu şi uşor de folosit să efectueze 
o sudură de înaltă calitate pentru toate metalele. Dacă se foloseşte electrodul potrivit, se poate 
folosi şi pentru a suda aluminiu, desigur în limitele tehnologiei.  
Cel mai mare avantaj faţă de sudura MIG/MAG şi TIG este că nu e necesară folosirea gazului 
sensibil la vânt, ceea ce reprezintă un avantaj, de pildă, în aplicaţiile din domeniul construcţiilor 
şi în alte aplicaţii în aer liber. Fiecare membru din seria GORILLA®

 se bazează pe tehnologia avan-
sată IGBT. Controlul de precizie al funcţiilor IGBT şi al funcţiilor suplimentare fac ca aceste apara-
te de sudură să fie extrem de uşor de folosit şi de fiabile.
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SUPERTIG 200  AC/DC SUPERPULSE 200 SUPERTIG 200 HF
8TIG200SPRACDC 8TIG200SPUL 80GOSUPTIG200

IGBT IGBT IGBT
HF HF HF
  
  
  
  
  
  
  
1 1 1
  
  
  
  

Hot Start   
Anti Stick   

IGrip SR26 IGrip SR26 IGrip SR26
1 1 1

230V AC±15% 50/60Hz 230V AC±10% 50/60Hz 230V AC±10% 50/60Hz
32.7A / 25A 26A / 18.7A 26A / 18.7A

0.93 0.93 0.93
≥85% ≥85% ≥85%

200A @ 60% 
155A @ 100%

200A @ 60% 
155A @ 100%

200A @ 60%
155A @ 100%

5A - 200A 10A - 200A 10A - 200A
10.2V - 18V 10.4V - 18V 10.4V - 18V

62V 56V 56V
F F F

IP23 IP23 IP23
9 5.7 kg 5.7 kg

426 X 162 X 326 mm 410 X 135 X 238 mm 410 X 135 X 238 mm

GORILLA SUPERTIG 200 HFGORILLA SUPERPULSE 200

Numar articol

FU
N

KC
II

G
EN

ER
A

L Tip invertor
Aprindere arc
Controlul digital
LCD

TIG

AC TIG
AC PULSE TIG
DC TIG
DC PULSE TIG
2T/4T
Numarul formă de undă

M
M

A

AC MMA
DC MMA
Arc Force
Reglabilă Arc Force

PA
RA

M
ET

RI
I

Accesoriu TIG pistolet
Numărul de faze
Tensiune de alimentare
Curentul de intrare max/ef.
Factorul de putere  (cos φ)
Randament

Raport sarcină de durată (10 min/40 OC)

Reglare curent de ieşire
Tensiune de ieşire nominală
Tensiune de mers în gol
Clasa de izolaţie
Grad de protecţie
Masă
Dimensiunile



IWELD Kft.
H-2314 Halásztelek
II. Rákóczi Ferenc út 90/B
Tel.: +36 24 532-625  
info@iweld.hu
www.iweld.hu
www.iweld.ro

Sales Manager Romania:
Octavian Varga

octavian.varga@iweld.ro
mobil: +40 (756) 161 861


