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MEGA FORCE® 130 / 225 
A PEQUENA GRANDE MÁQUINA

FONTE DE SOLDAGEM INVERSORA

Mais do que uma máquina de Eletrodo Revestido, as MEGA FORCE® 130 e 225 foram 

projetadas pensando em você.

Esses equipamentos são capazes de soldar nos processos Eletrodo Revestido e TIG e 

são fornecidas com recursos como POWER CONNECT (Seleção Automática de Tensão 

de Entrada - 110V ou 220V), Tecnologia IGBT (Inversor de Solda com Baixo Consumo 

de Energia) e AJUSTE FÁCIL. Todas as informações são exibidas através de um display 

com Tecnologia LED, fácil de usar e excelente visibilidade. F

Processos » 
Eletrodo Revestido, TIG

Aplicacões »  
Hobby, Manutenção, Serralheria

Saída »

Entrada »

Códigos » 
K69067-1 MEGA FORCE 130 
K69069-1 MEGA FORCE 225

MEGA FORCE ®



VANTAGENS

» Fácil operação, conta com

seletor de processo.

 »

» Ajuste fácil devido ao seu 

indicador de corrente.

 »

» Engate rápido Twist Mate™ 

 »

» LED indicador de 

sobrecarga térmica.

 »

» Incluso porta eletrodo e 

grampo obra.

 »

» Alça de transporte 

dobrável.

 »

» Novo sistema de 

refrigeramento.

CONTROLES FRONTAIS

CONTROLES POSTERIORES

CAPACIDADE DE SOLDAGEM

1. Display de
LED

2. Seletor  de
processos

3. Conexão de
engate rápido
(TWIST MATE)

1. Painel de ligação

2. Novo sistema de
refrigeramento

3. Tecnologia
Inversora por
IGBT

Solda eletrodos de até: 

MEGA FORCE®  130 - até 1/8”  

MEGA  FORCE®  225 - até 3/16”
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* 6011 - Eletrodo Celulósico (similar ao 6010).

Solda os eletrodos do 
tipo:



Os equipamentos da linha MEGA FORCE®  

possuem um controle da corrente de 
saída intuitivo (indica a corrente 
aproximada no botão de ajuste de saída 
de acordo com o diâmetro do eletrodo a 
ser usado) que facilita o ajuste por parte 
do operador).

Ampla versatilidade de tipos de eletrodos 
que podem ser soldados. 

Permite melhor visibilidade e precisão para o ajuste de corrente devido à tela LED integrada a 
máquina.

Autoconfiguração interna da máquina que se ajusta automaticamente às redes de energia elétrica
127V ou 220V.

Torna a máquina mais eficiente, permite uma melhor estabilidade do arco e permite ter um 
equipamento mais compacto e muito mais poderoso.

Uso inteligente, pois o painel frontal fornece ao operador um guia para ajustar facilmente a 
corrente de saída.

TECNOLOGIAS

INTERFACE



ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Nome do Produto Código Tensão de Entrada Ciclo de Trabalho Range de 
Saída 

Classe de 
Proteção

Dimensões 
(mm)

Peso 
(kg)

MEGA FORCE 130 K69067-1 120V / 1 / 50 /60 Hz
230V / 1 / 50 /60 Hz

MAX OCV 80 V

100 A / 22V / 60% 10 A - 100 A

IP21S 346 X 120 x 212

3,9130 A / 23, 2 V / 60% 10 A - 130 A

MEGA FORCE 225 K69069-1
110 A / 22,4 V / 60% 10 A - 110 A

4,7225 A / 19 V / 40% 10 A - 225 A

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE 
A The Lincoln Electric Company® fabrica e vende equipamentos de solda de alta qualidade, consumíveis e equipamentos de corte. Nosso desafio é atender às necessidades de nossos clientes e superar suas expectativas. Ocasionalmente, 

os compradores podem solicitar à Lincoln Electric informações ou conselhos sobre o uso de nossos produtos. Nossos funcionários respondem a consultas com o melhor de sua capacidade com base nas informações fornecidas pelos 
clientes e no conhecimento que eles podem ter sobre o aplicativo. Nossos funcionários, no entanto, não estão em condições de verificar as informações fornecidas ou de avaliar os requisitos de engenharia para a soldagem em particular. 

Assim, a Lincoln Electric não garante ou assume qualquer responsabilidade em relação a tais informações ou conselhos. Além disso, o fornecimento de tais informações ou conselhos não cria, expande ou altera qualquer garantia de 
nossos produtos. Qualquer garantia expressa ou implícita que possa surgir das informações ou conselhos, incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou qualquer garantia de adequação para qualquer finalidade 

específica de um cliente, é especificamente renunciada. 
A Lincoln Electric é um fabricante responsivo, mas a seleção e o uso de produtos específicos vendidos pela Lincoln Electric estão exclusivamente sob o controle e permanecem como responsabilidade exclusiva do cliente. 

Muitas variáveis além do controle da Lincoln Electric afetam os resultados obtidos na aplicação desses tipos de métodos de fabricação e requisitos de serviço. 
Sujeito a alterações - Essas informações são precisas dentro do melhor conhecimento no momento da impressão. 

Consulte www.lincolnelectric.com.br para obter qualquer informação atualizada. 

Lincoln Electric do Brasil
Guarulhos - São Paulo - Brasil

Tel.: (55) 11 2431 4700

www. l i nco lne l ec t r i c . com .b r




