
INVERSORAS DE SOLDA

ARC 120 | G3485/BR1 | G3485/BR2
ARC 160 | G3486/BR1 | G3486/BR2
ARC 200 | G3487/BR2

ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder com a instalação e utilização 
deste produto. Antes de operar o equipamento, leia cuidadosamente, compreenda e 
respeite as instruções de segurança.

CUIDADO: A utilização imprópria do equipamento assim como a não observância das 
normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves.

A conexão elétrica será realizada por um eletricista qualificado e cumprirá com a Norma 
NBR 14136/2002.

Maiores informações: 0800 979 0199 | sac@gammaferramentas.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUTENÇÃO
PORTUGUÊS As fotos são apenas ilustrativas
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Dados técnicos

Referência: G3485/BR1

Modelo: ARC  120 

Alimentação: 127V | 60 Hz

Corrente nominal: 27 A

Potência nominal: 4,1 kW

Ciclo de trabalho (40ºC - 10 min.) 

Fator de trabalho: 60% - 120A | 100% - 93A

Voltagem de saída sem carga: 60V

Categoria da corrente de solda: 10-120A

Eficiência: 40%

Fator de potência: 0,85

Peso : 4,3 Kg

Classe de proteção: IP21S

Classe de isolamento: F

Dimensões: 300 x 125 x 190 mm

Diâmetro de eletrodos de 1,6 a 3,2mm

Tipos de eletrodos 6013, 7018, etc.

Referência: G3486/BR1

Modelo: ARC  160 

Alimentação: 127V | 60 Hz

Corrente nominal: 38 A

Potência nominal: 5,8 kW

Ciclo de trabalho (40ºC - 10 min.) 

Fator de trabalho: 60% - 160A | 100% - 115A

Voltagem de saída sem carga: 60V

Categoria da corrente de solda: 10-160A

Eficiência: 40%

Fator de potência: 0,85

Peso: 5,5Kg

Classe de proteção: IP21

Classe de isolamento: F

Dimensões: 290 x 125 x 200 mm

Diâmetro de eletrodos de 1,6 a 4mm

Tipos de eletrodos 6013, 7018, etc.

Referência: G3485/BR2

Modelo: ARC  120 

Alimentação: 220V | 60 Hz

Corrente nominal: 16 A

Potência nominal: 4,1 kW

Ciclo de trabalho (40ºC - 10 min.) 

Fator de trabalho: 60% - 120A | 100% - 93A

Voltagem de saída sem carga: 60V

Categoria da corrente de solda: 10-120A

Eficiência: 40%

Fator de potência: 0,85

Peso : 4,3 Kg

Classe de proteção: IP21S

Classe de isolamento: F

Dimensões: 300 x 125 x 190 mm

Diâmetro de eletrodos de 1,6 a 3,2mm

Tipos de eletrodos 6013, 7018, etc.

Referência: G3486/BR2

Modelo: ARC  160 

Alimentação: 220V | 60 Hz

Corrente nominal: 22 A

Potência nominal: 5,8 kW

Ciclo de trabalho (40ºC - 10 min.) 

Fator de trabalho: 60% - 160A | 100% - 115A

Voltagem de saída sem carga: 60V

Categoria da corrente de solda: 10-160A

Eficiência: 40%

Fator de potência: 0,85

Peso: 5,5Kg

Classe de proteção: IP21

Classe de isolamento: F

Dimensões: 290 x 125 x 200 mm

Diâmetro de eletrodos de 1,6 a 4mm

Tipos de eletrodos 6013, 7018, etc.
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Dados técnicos

Referência: G3487/BR2

Modelo: ARC  200 

Alimentação: 220V | 60 Hz

Corrente nominal: 30 A

Potência nominal: 7,8 kW

Ciclo de trabalho (40ºC - 10 min.) 

Fator de trabalho: 60% - 200A | 100% - 155A

Voltagem de saída sem carga: 60V

Categoria da corrente de solda: 10-200A

Eficiência: 40%

Fator de potência: 0,85

Peso : 6,2 Kg

Classe de proteção: IP21

Classe de isolamento: F

Dimensões: 370 x 135 x 225 mm

Diâmetro de eletrodos de 1,6 a 5mm

Tipos de eletrodos 6013, 7018, etc.

ATENÇÃO!

Este equipamento solda através de sistema de arco elétrico, devendo ser utilizado obri-
gatóriamente a máscara de solda pelo operador durante o uso, evitando acidentes com 
os olhos do operador devido a forte luz emitida durante a solda. Pessoas sem o uso da 
máscara não devem olhar diretamente para o arco elétrico.

DANOS GRAVES A VISÃO
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Apresentação

Estas Inversoras de Solda possuem uma avança-
da tecnologia inverter tornando-as menores e mais 
leves.

Para evitar que as capacidades máximas de corrente 
possam ser excedidas, todas as nossas máquinas 
são equipadas com proteção automática.

Para obter o melhor rendimento deste equipamen-
to, escrevemos o presente manual para ser lido com 
atenção cada vez que for utilizá-lo. 

O presente manual de instruções faz parte integran-
te da ferramenta e deve ser conservado com cuidado 
para poder consultá-lo sempre que for necessário. 
Se entregar este equipamento a terceiros, aconse-
lhamos entregar também este manual.

Importante 

LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL 
DE INSTRUÇÕES, antes de usar seu 
equipamento pela primeira vez.

Este equipamento não é destinado para ser usado 
por crianças ou pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais diminuídas, ou que devam ser 
supervisionadas para que seja usado com seguran-
ça. Após o uso, este equipamento deve ser guardado 
em local seco, longe do alcance destas pessoas. As 
crianças devem ser supervisionadas para assegurar-
se que não brinquem com a máquina.

O uso inapropriado do equipamento 
pode ser extremamente perigoso para 
o operador, para as pessoas que estão 
ao redor e inclusive para o próprio 
equipamento.

Se ao desembalar o produto, detectar algum dano 
produzido durante o transporte, não o coloque em 
funcionamento. Leve em uma Assistência Técnica 
Autorizada Gamma para eventual reparo.

Antes de começar a usar o equipamento, leia e siga 
atentamente todas as instruções que porventura es-
tejam afixados à máquina e neste manual. 

Nunca retire os rótulos de precaução da máquina. 

Por favor, preste especial atenção quando vir o se-
guinte símbolo de advertência:

WARNING - ATENÇÃO

Este símbolo alerta o usuário quando 
há risco imediato de dano físico ou 
perigo de morte quando as instruções 

não são seguidas estritamente.

Quando usar a máquina pela primeira vez, asses-
sore-se com um operador experiente. Familiarize-
se totalmente com os controles e o uso correto da 
máquina. 

Siga as prescrições de manutenção.

Por razões de segurança, aqueles que não es-
tiverem familiarizados com sua operação, não 
devem utilizá-la.

Estas páginas lhe ensinarão sobre o uso seguro do 
equipamento. Geralmente o usuário deste equipa-
mento não tem experiência prévia, não foi instruído 
corretamente, ou não leu o Manual de Instruções 
nem as instruções que estão localizadas na unidade 
antes de usá-la pela primeira vez.

Evite o contato direto com o circuito de sol-
da.

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO. Desco-
necte a máquina antes de fazer a instalação 
e todas as operações de verificação e ma-
nutenção.

Desconecte a máquina antes de substituir as  
partes com desgaste dos cabos.

NÃO UTILIZE o aparelho em ambientes úmi-
dos, pisos molhados ou sob a chuva.

Símbolos

RISCO ELÉTRICO - PERIGO DE ELETRO-
CUSSÃO. Este símbolo é usado para alertar 
o usuário sobre operações e aplicações que 
envolvem riscos elétricos.

RISCO EM TAREFAS DA MANUTENÇÃO. 
Este símbolo é usado para alertar o usuário 
sobre a necessidade de desconectar o apa-
relho da fonte de alimentação antes de reali-
zar a  manutenção.

PERIGO DE INCÊNDIO. Este símbolo é 
usado para alertar o usuário sobre opera-
ções e aplicações que envolvem riscos de 
incêndio.

PERIGO DE EXPLOSÃO. Este símbolo é 
usado para alertar o usuário sobre opera-
ções e aplicações que envolvem riscos de 
incêndio ou explosão.
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Evite trabalhar em materiais que tenham 
sido limpos com solventes ou próximos a 
recipientes que contenham esses materiais.

Uma pessoa dotada de um extintor de in-
cêndio adequado deve vigiar durante a sol-
dagem ou corte se houver:

 · Construções combustíveis em uma área de 10 m.

 · Combustíveis em uma área inferior a 10 m que po-
dem ser inflamados por faíscas.

 · Rachaduras (visíveis ou suspeitas) nos pisos ou 
nas paredes que podem expor os combustíveis às 
faíscas.

 · Combustíveis adjacentes às paredes, tetos, pisos 
ou divisórias de metal que podem ser inflamadas 
pelo calor irradiado ou conduzido.

Antes de deixar o trabalho certifique-se a 
área está livre de faíscas, escórias incan-
descentes ou chamas.

NÃO SOLDE sem uma limpeza prévia com-
pleta, por meio de vapor ou limpadores 
cáusticos, qualquer recipiente que tenha 
contido combustíveis ou substâncias que 
quando aquecidas pudessem produzir va-
pores tóxicos.

NUNCA SOLDE se a área apresentar vestí-
gios   de pó inflamável, gás, ou vapores de 
líquidos (tais como gasolina).

As soldadoras por arco podem ser prejudi-
ciais para as pessoas e o espaço onde são 
utilizadas.

Caso o equipamento sofra uma queda, ele 
não deve ser usado até que seja verificado 
se houve danos à segurança elétrica do pro-
duto.

 NÃO USE a soldadora para descongelar tu-
bulações.

PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS.

UTILIZE SEMPRE máscara ou capacete 
para soldar, não inflamável, que esteja proje-
tado para proteger o pescoço e o rosto tam-
bém pelos lados. A máscara ou o capacete 
devem ser equipados com lentes protetoras 
apropriadas ao processo de solda e à cor-
rente utilizada.

VENENO. Este símbolo é usado para alertar 
o usuário sobre operações e utilizações de 
produtos ou gases que implicam em risco 
tóxico.

PERIGO DE QUEIMADURA. Este símbolo é 
usado para alertar o usuário sobre opera-
ções e utilizações de materiais ou objetos 
que implicam em risco de queimaduras.

PROTEÇÃO E SEGURANÇA. Este símbolo 
é usado para alertar o usuário sobre o risco 
envolvido em determinadas operações em 
ambientes úmidos, em pisos molhados ou 
na chuva.

ROUPA DE PROTEÇÃO. Estes símbolos 
são usados   para alertar o usuário sobre o 
uso de roupas de proteção, óculos de prote-
ção, luvas, capacete e / ou botas de segu-
rança.

REGRAS DE SEGURANÇA

PREVENÇÃO DE FUMAÇAS TÓXICAS: 
Chumbo, cádmio, zinco, mercúrio e berílio, 
rolamentos e materiais similares, podem 
causar concentrações perigosas de fumaça 
tóxica ao tentar soldar ou cortar.

Não soldar peças molhadas com solventes clorados 
porque em contato com a radiação do arco é forma-
do fosgênio, um gás altamente tóxico.

O local deve ser bem ventilado e ter um extrator de 
fumaça, ou cada pessoa deve possuir um equipa-
mento de proteção respiratória.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS OU EXPLOSÕES.

As causas do incêndio ou explosão são: Com-
bustíveis atingidos pelo arco, chama, faíscas, 
escória ou materiais superaquecidos, (…) de 
gases comprimidos em cilindros e curtos-cir-
cuitos.

NÃO SOLDE se houver combustíveis na área.

NÃO SOLDE em cabines da pintura, tanques vazios, 
áreas de armazenamento e ventiladores.

Se não for possível transferi-lo, afaste o combustível 
a mais de 10 m, de modo que esteja fora do alcance 
das faíscas e do calor, ou proteja-os com coberturas 
resistentes ao calor ou com telas. Materiais que em 
sua parte traseira estejam em contato com materiais 
inflamáveis NÃO DEVEM SER SOLDADOS. Pare-
des, tetos e pisos perto da área de trabalho também 
devem ser protegidos.
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UTILIZE SEMPRE vestuário de proteção, lu-
vas longas para uso em soldagem, chapéu, 
botas de segurança, jaqueta com gola alta e 
bolsos com abas, para impedir a entrada de 
fagulhas e escória.

Metais quentes, tais como eletrodos ou peças 
soldadas NUNCA devem ser tocado sem luvas.

UTILIZE SEMPRE capacete de segurança quando 
houver outros trabalhadores em níveis mais eleva-
dos.

É aconselhável ter um kit de primeiros socorros para 
queimaduras nos olhos e na pele e funcionários ca-
pacitados para utilizá-los, se não houver instalações 
médicas próximas para tratamento imediato de quei-
maduras.

Se você tentar cortar ou soldar NÃO USE pro-
dutos capilares inflamáveis..

NORMAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

Mantenha livre a área de trabalho.

Mantenha-se alerta. Não opere a máquina se 
estiver cansado ou com sono ou sob a influên-
cia de drogas ou álcool.

Familiarize-se com os controles. Saiba como 
parar imediatamente a máquina em caso de 
necessidade.

NUNCA obstrua as grades de ventilação du-
rante a operação da máquina.

CONEXÃO LINHA DE 
ALIMENTAÇÃO

Antes de fazer qualquer tipo de conexão elé-
trica assegure-se que a tensão e frequência 
da identificação da inversora de solda cor-
respondam à rede disponível no local de ins-
talação. PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO.

Antes de realizar qualquer tipo de manutenção 
assegure-se que o aparelho esteja desligado 
da rede elétrica.

Proteja o cabo de alimentação do calor, óleo 
e arestas vivas. Coloque-o de modo que, ao 
trabalhar, não incomode ou em corra risco 
de deterioração.

NÃO toque no plugue ou na tomada com as 
mãos molhadas. PERIGO DE ELETROCUS-

SÃO.

Se você usar um cabo de extensão, ele deve 
ser aprovado para utilização em exteriores, 
de calibre e comprimento adequados para o 
consumo da máquina. 

NÃO USE CABOS REPARADOS OU EMEN-
DADOS.

NÃO substituir o plugue polarizado original 
por outro de um tipo diferente. PERIGO 
PARA SUA SEGURANÇA E A DOS OU-
TROS.

Todas as partes condutoras devem ser pro-
tegidas contra jatos de água. PERIGO DE 
CURTO-CIRCUITO. Um interruptor diferen-
cial de segurança (30 mA) oferece uma pro-
teção pessoal suplementar.

A manutenção e / ou reparação de circuitos elétricos 
DEVEM ser realizadas por pessoal qualificado.

CONHECIMENTO SOBRE 
OS CAMPOS ELÉTRICOS E 
MAGNÉTICOS

Quando a eletricidade flui através dos condutores 
provoca um campo eletromagnético (CEM). Está em 
discussão em organismos internacionais do mundo 
todo os efeitos que este campo produz, embora ain-
da não haja provas materiais sobre os seus efeitos 
sobre a saúde, recomenda-se minimizar a sua expo-
sição ao campo de todas as maneiras possíveis:

 · Mantenha o cabo do porta-eletrodos e o do gram-
po terra paralelos e juntos se possível unindo-os 
com fita isolante.

 · Mantenha os cabos longe de seu corpo.

 · Nunca enrole o fio em seu corpo.

 · Mantenha a máquina de solda, o mais afastado 
possível do seu corpo.

 · Conecte o grampo terra o mais próximo possível 
da área de solda.

 · As pessoas com marca-passos cardíacos devem 
ficar longe da área onde se solda.

DESCRIÇÃO
Eletrodos 6013

São eletrodos rutílicos de boa ignição de arco com 
bom desprendimento de escória e acabamento para 
estruturas leves, é o mais comumente utilizado para 
chapas finas e filete. 
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4 5 7

3

6

1 2

Painel frontal

1- Conector de saída positiva 

2- Conector de saída negativa

3- Botão de ajuste da corrente, regular de acordo 
com o eletrodo.

4- Luz indicadora da máquina de solda ligada à sua 
potência.

5- Luz indicadora de superaquecimento, sobre ten-
são ou sobrecorrente.

Painel posterior

6- Entrada do cabo de alimentação

7- Interruptor de alimentação

Eletrodo 7018

É o tipo básico de baixo hidrogênio contendo pó de 
ferro em seu revestimento, com boas propriedades 
mecânicas. 

É adequado para a soldagem de aços C-Mn, de bai-
xas ligas, aços navais A D e E e aços de baixo C e de 
alta resistência.

Estas soldadoras MMA de tecnologia discreta usam 
módulos de potência IGBT.

A mudança de frequência de trabalho para frequên-
cias médias substitui o tradicional transformador de 
frequência de trabalho volumoso por um médio. Isso 
garante o pequeno tamanho, portabilidade, peso 
leve, baixo consumo de energia e ruído.

Esta soldadora tem excelente rendimento, saída de 
corrente constante que torna o arco mais estável, re-
duzindo as flutuações de comprimento do arco.

Também tem funções de proteção por baixa volta-
gem, excesso de corrente, superaquecimento etc. 
Dentro da soldadora, se algum desses problemas 
ocorrem se acende o alarme frontal ao mesmo tem-
po que se corta a corrente. Esta proteção prolonga 
a vida útil do equipamento conferindo-lhe confiabi-
lidade.

O arco se inicia facilmente, com pouco respingo e 
bom fio.

Estas máquinas têm alto desempenho em ciclos de 
trabalho com temperaturas de até 40 graus

CIRCUITO ELÉTRICO 
ESQUEMÁTICO

OPERAÇÃO DE CONTROLE E 
DOS CONECTORES
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INSTALAÇÃO E AJUSTE

Nota: Siga corretamente as seguintes 
etapas durante a instalação.

A conexão à rede elétrica deve ser feita antes de 
ativar o interruptor.

Este equipamento tem um nível da proteção IP21. 
Não use na chuva ou em locais molhados

INSTALAÇÃO

Cada máquina é equipada com um cabo de alimen-
tação que deve ser ligado a uma tomada adequada 
para o seu consumo e tensão, verificar a voltagem e 
amperagem de sua soldadora conforme a sua pla-
ca de identificação. Não use adaptadores para sua 
conexão.

Com um aparelho de teste pode verificar a tensão 
sobretudo para checar se há quedas de tensão du-
rante a soldagem.

PROTEÇÃO ANTI ADESÃO DO 
ELETRODO MMA

Durante a operação de soldagem o eletrodo toca o 
trabalho formando um curto-circuito, 1,5 segundos 
depois a corrente de soldagem desce para 0 A para 
impedir que o eletrodo fique vermelho.

IGNIÇÃO DO ARCO MMA
ARCO POR GOLPE.

Coloque o eletrodo reto para tocar o trabalho, an-
tes de formar o curto-circuito, levante-o rapidamente 
2-4 mm e o arco deve começar. Este método é mais 
difícil de aprender, mas na soldagem de aços duros 
ou quebradiços é melhor do que o sistema de golpe.

Peça de trabalho

Eletrodo

Mantenha o eletrodo vertical

Vertical

A

Eletrodo

P oeça de trabalh Tocar

o eletrodo encosta na peça

B

Eletrodo

Peça de trabalho

Levantar

2-4 mm

L 2-4 mmevantar em torno de

C

MANUSEIO DO ELETRODO

Na soldagem MMA de eletrodo revestido há três mo-
vimentos a serem executados com a ponta do eletro-
do: O eletrodo se move para baixo para se fundir em 
uma piscina através do seu eixo; o eletrodo se move 
em vai-e-vem da esquerda para a direita e o eletrodo 
se move ao longo do trabalho. 

1. Movimento do eletrodo para baixo enquanto se 
consome.

2. Vai-e-vem da direita para a esquerda.

3. Avanço ao longo da costura.

O usuário pode selecionar o movimento do eletrodo 
com base na posição do trabalho, a posição das pe-
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ças a serem unidas, especificações do eletrodo, cor-
rente de soldagem e da habilidade do operador, etc.

FORMAS DAS UNIÕES NA 
SOLDAGEM

7

Soldagem ao alto Solda angular externa

Solda sobreposta União em "T"

SELEÇÃO DO ELETRODO

O diâmetro dos eletrodos é baseado na espessura do 
material a soldar, na posição de soldagem, na forma 
da junta, no número de passagens, etc.

Correntes de referência, com base no diâmetro dos 
eletrodos:

Ø do eletrodo

em mm

2.5

Tensão

recomendada

Corrente

recomendada

23.2 ~ 24.880 ~ 120

3.2 23.32 ~ 24.92108 ~ 148

4.0 26.4 ~ 28160 ~ 200

1.0 20.8 ~ 22.420 ~ 60

1.6 21.76 ~ 23.3644 ~ 84

2.0 22.4 ~ 2460 ~ 100

5.0 27.2 ~ 30.4180 ~ 260

Alguns eletrodos devem ser secos antes de serem 
usados se indicado pelo manual para evitar a inclu-
são de hidrogênio no metal fundido evitando poros 
ou ruptura a frio.

Durante a solda, o arco não deve ser mantido muito 
longo, pois isto causaria instabilidade do arco, gran-
des salpicos, fraca penetração, buracos, bolhas, etc. 
Se o arco é muito curto poderia grudar-se ao ele-
trodo.

Na solda MMA, o comprimento do arco é aproxima-
damente 0,5 a 1,0 vezes o diâmetro do eletrodo. Nos 
eletrodos de base, o comprimento do arco não é sufi-
ciente para ser igual ao diâmetro e nos ácidos é igual 
ao diâmetro do eletrodo.

Alguns tipos de eletrodos requerem tensões mais 
elevadas para que o revestimento se funda satisfato-
riamente (celulósicos, etc.). Verifique se sua máquina 
tem uma tensão de saída descarregada que cumpra 
com as especificações de cada eletrodo em questão.

Se o eletrodo grudar durante a solda, após 1.5 se-
gundos a proteção se ativa para evitar que o eletrodo 
se torne vermelho e queime seu revestimento.

AMBIENTE OPERACIONAL

- Altura máxima 1000 m.

- Faixa de temperatura -10°C ~ + 40 C.

- Umidade relativa inferior a 90%, a 20°C.

- É preferível que a máquina esteja nivelada ou com 
inclinação não superior a 15°.

- Proteja o equipamento de chuva, umidade e da luz 
solar direta ou calor excessivo.
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- Os conteúdos de pó, ácidos corrosivos e gás no ar 
não devem exceder os valores normais.

- Durante a solda cuide para que máquina receba 
fluxo de ar suficiente. A soldadora deve ter um espa-
ço mínimo de 30 cm entre ela e a parede ou outros 
objetos.

NOTA DE UTILIZAÇÃO
Leia e compreenda todas as instruções antes de uti-
lizar a máquina.

- Conecte o fio terra diretamente à máquina.

- A corrente de alimentação é alternada de monofásica 
de 60 Hz, 220/230V

-Ao fechar, o interruptor não pode entregar nenhuma 
tensão de saída. Não toque no eletrodo com nenhuma 
parte de seu corpo quando a máquina estiver ligada 
ou até que o capacitor esteja descarregado.

- Antes de utilizar a soldadora todas as pessoas de-
vem ser mantidas afastadas e não devem olhar para a 
luz do arco sem proteção para os olhos.

- Assegure uma boa ventilação da máquina para man-
ter os valores de serviço.

- Desligue o aparelho quando não soldar para econo-
mizar eletricidade.

- Quando o protetor corta-corrente se ativar, não torne 
a realizar o serviço até solucionar a causa da sua ati-
vação; caso contrário, o problema pode piorar.

MANUTENÇÃO
Para garantir que esta soldadora de arco trabalhe com 
alta eficiência e segurança, sua manutenção regular 
deve ser realizada. Para o usuário a compreenda os 
métodos de manutenção e conheça a máquina, o 
usuário deve fazer algumas inspeções de segurança 
simples ele mesmo, que são boas para a redução das 
taxas de falhas e tempos de reparação da máquina.

CUIDADO: Depois de desligar a fonte de ali-
mentação da soldadora aguarde 5 minutos 
para que o capacitor se descarregue até uma 
tensão segura abaixo de 36 V

- Controle diário: Antes de usar a máquina verifique 
se os botões frontais e traseiros podem ser aciona-
dos facilmente; se algum deles não puder ser operado 
corretamente, corrija ou substitua-o imediatamente 
(entre em contato com o Serviço de reparo). Após ter 
desligado a soldadora olhe e escute se dentro se ou-
vem estalos, assobios ou se sente um odor particular; 
se não encontrar a razão para tal, recorra ao Serviço 
de reparos. Observe se as luzes indicadoras acendem 
corretamente. Verifique se o ventilador sopra correta-
mente e não chacoalhe; se a operação não está cor-
reta não solde até que seja reparado. Verifique se os 
conectores rápidos estão soltos ou pré-aquecidos. E 
que o isolamento dos cabos está intacto; Não use fios 

desencapados ou reparados com fita adesiva. Todos 
os reparos que exigem o desarme da soldadora de-
vem ser feitos por pessoal qualificado.

- Uma vez por mês: Utilizando ar comprimido seco, 
limpe o interior da soldadora, especialmente para tirar 
o pó do radiador, do transformador principal de vol-
tagem, da indutância, do módulo IGBT, da cobertura 
dos diodos e do PCB.

Verifique se há parafusos soltos ou faltantes, ajuste ou 
substitua-os.

- Cada três meses: Se o seu modelo tem display LED, 
verifique que a leitura é a mesma medindo com uma 
pinça amperimétrica.

- Una vez por ano: Meça a impedância do isolamento 
entre o circuito principal, o PCB e a caixa da placa, 
se a leitura é inferior a 1 MQ, o isolamento pode es-
tar danificado e precisa ser trocado ou reforçado por 
secagem.

PARA REPAROS DIRIJA-SE ATÉ UMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AUTORIZADA GAMMA FERRAMENTAS.

Assistência Técnica
Quaisquer reparos em sua máquina devem ser execu-
tados por uma Assistência Técnica Autorizada Gam-
ma e usando peças de reposição genuínas. Isto vai 
garantir que a segurança de seu equipamento esteja 
mantida.

Veja a listagem da Assistência Técnica Autoriza-
da em nossa Central de Atendimento ao Cliente: 
www.gammaferramentas.com.br

Meio ambiente
Caso, depois de um longo, uso seja necessário 
descartar este equipamento, não coloque-o 
entre os resíduos domésticos. Desfaça-se 
dele de uma forma segura para o meio ambien-
te.

A embalagem é composta por papelão e plásti-
cos que devem ser encaminhados à coleta de 
lixo reciclável.

Importante
Diagramas e desenhos são meramente indicativos.

Este produto está sujeito a modificações de especi-
ficações técnicas ou de design sem aviso prévio do 
fabricante. 

O não cumprimento das recomendações deste ma-
nual envolve a perda do direito de garantia por uso 
indevido.

Garantia
Por favor, veja o CERTIFICADO DE GARANTI   A ane-
xo para ver PRAZOS e CONDIÇÕES.
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DEFEITOS NA SOLDA POR ARCO E MÉTODOS DE PREVENÇÃO

TIPO DE DEFEITO CAUSA PROVÁVEL MÉTODO DE PREVENÇÃO

A solda não cum-
pre com seus re-
quisitos.

O ângulo de chanfradura não é adequa-
do, a face da raiz e a luz entre as peças 
não é igual.

Os parâmetros de soldagem estão incor-
retos.

A habilidade do soldador não é suficien-
te.

Tente o ângulo correto e a luz entre as 
partes, assegure a qualidade da junção. 
mmmmmmmmmmmm

Procure os parâmetros adequados para essa 
soldadura.

Melhorar a habilidade de operação dos sol-
dadores

Perfurações Muita corrente. 

mmmmmmmmmmmmmm
Arco muito longo.
O eletrodo posicionado no ângulo erra-
do.
A manipulação do eletrodo está incor-
reta.

Procure o equilíbrio certo entre velocidade de
avanço e a corrente.
Diminua a distância do eletrodo
Coloque o eletrodo no ângulo correto. 
mmmmm
A manipulação do eletrodo deve ser a correta

Penetração incom-
pleta

O ângulo do chanfro ou a luz entre as 
partes é muito pequeno, a face da raiz é 
muito grande.

Os parâmetros de soldagem são ina-
dequados ou a junção não está certa. 
mmmm

A habilidade do soldador não é suficien-
te.

Corrija o chanfro para o tamanho 
aproximado. mmmmmmmmmm 
mmmmmmmmmmmmmm

Corrija a junção que dá à luz apropriada. Tente 
ajustar a amperagem e a velocidade de pro-
gresso.

Melhore a formação dos soldadores.

Fusão incompleta A corrente de saída é muito baixa. A direção 
do arco está errada.

Sujeira ou ferrugem nas laterais do chanfro.

Sujeira entre as partes não houve limpeza 
suficiente.

A corrente de saída é muito baixa. A direção 
do arco está errada.

Sujeira ou ferrugem nas laterais do chanfro.

Sujeira entre as partes não houve limpeza su-
ficiente.

Sobreposição A temperatura da poça é muito alta. 
mmm

O metal líquido arrefece lentamente

Mude os parâmetros de ajuste para uma po-
sição diferente.

Controle estritamente o tamanho da poça em 
fusão.

Cratera O tempo necessário para preencher a 
cratera é muito curto.

Demasiada corrente de solda em uma 
placa fina.

Na cratera o eletrodo deve permanecer o tem-
po suficiente para preenchê-la.

Após o enchimento da cratera colocar o ele-
trodo no lado da cratera.

Respiros Sujidade de óxido ou óleo sobre a super-
fície a ser soldada.

O revestimento do eletrodo não foi seco 
ou está danificado.

Baixa corrente ou demasiada velocidade 
de avanço.

O arco é muito longo ou está queiman-
do graxa, a proteção da poça de fusão 
é insuficiente.

Muita corrente, o revestimento do eletro-
do é deficiente ou sua proteção ausente.

A manipulação do eletrodo não é ade-
quada.

Limpe a área da solda até 20 ou 30 milímetros 
por fora da ranhura a ser soldada.

Siga rigorosamente as instruções na secagem 
dos eletrodos enumeradas no seu manual.

Corrija os parâmetros da soldagem e opere-
-os usando a operação de arco curto.

Durante a soldagem a área  deve ser pro-
tegida do vento. mmmmmmmmmm 
mmmmmmmmm

O eletrodo usado não é apropriado para esta 
soldagem.
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DEFEITOS NA SOLDA POR ARCO E MÉTODOS DE PREVENÇÃO

TIPO DE DEFEITO CAUSA PROVÁVEL MÉTODO DE PREVENÇÃO

Inclusões de es-
cória

Manuseio incorreto do eletrodo, permi-
tindo o avanço da escória no metal fun-
dido.

Baixa corrente ou alta velocidade do 
avanço da soldagem. Posição inadequa-
da do eletrodo. O tipo de eletrodo não é 
apropriado para esse material.

O formato do chanfro ou o procedimento 
não é apropriado

Escolha um eletrodo cujas escórias sejam fá-
ceis de remover. Manter uma limpeza rigorosa 
da área de solda.

Corrija os parâmetros da solda.

Ajuste o ângulo da soldagem e seu avanço.

Rachaduras quen-
tes

No processo de solidificação, a segrega-
ção interna de cristais causa sérios pro-
blemas ao mesmo tempo, os efeitos de 
tensão formam fissuras a quente

Controle estritamente a porcentagem de S e 
de P no material a soldar.
Ajuste a estrutura do material a ser soldado.
Use eletrodos básicos.

Rachaduras frias Três razões podem causar rachaduras a 
frio: Forma-se uma estrutura martensíti-
ca - Tensão residual causada por uma 
grande contração - Hidrogênio residual 
no fio da solda.

Use eletrodos básicos de baixo hidrogênio.

Siga os procedimentos especificados nas ins-
truções de cada eletrodo.

Remova qualquer resto de oxidação antes da 
soldagem. Adote parâmetros de corrente.

Se o problema persistir leve até uma Assistência Técnica Autorizada Gamma
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DEFEITOS NA SOLDA POR ARCO E MÉTODOS DE PREVENÇÃO

Se a máquina não funcionar corretamente, siga estas instruções para resolver o problema. Se isso não resolver o 
problema contate um Centro de Serviço Autorizado. Manutenção ou grandes reparações de maior envergadura que 
as descritas neste manual devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado UNICAMENTE em um Centro de 
Serviços Autorizado, como indicado no Certificado de Garantia.

NOTA: Algumas das soluções propostas envolvem a abertura da máquina pelo usuário somente praticáveis após o 
vencimento do período de garantia e com os conhecimentos técnicos necessários.

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO

Conecte o solda-
dor, o ventilador 
funciona, mas a luz 
de advertência não 
se acende.

A luz está danificada ou suas conexões 
não estão boas.

Falha no PCB.

Verificar e reparar o circuito da luz Pr3. 
MMMMMM

Substituir ou reparar o PCB Pr2

Conecte a alimen-
taçãoa luz-piloto se 
acende mas o venti-
lador não funciona.

Algo impede a rotação.

O motor está danificado.

Limpe.

Substitua o motor do ventilador.

Conecte a energia, a 
luz piloto não acen-
de e o ventilador não 
gira.

Não há tensão na linha.

Sobre tensão (a tensão é muito alta ou 
não).

Verifique porque não chega a alimentação.

Medir a tensão de alimentação.

Nenhuma tensão de 
saída.

Sem corrente de saída de soldagem. Verifique o circuito principal Prl.

Sem corrente de saí-
da de soldagem.

Cabos de solda não estão conectados a 
seus terminais. 

Conecte os cabos aos seus terminais.

Cabos de solda cortados ou danificados. Descasque, repare ou substitua por um novo.

O fio terra não está conectado ou esta 
solto.

Verifique o Grampo.

É difícil iniciar o arco 
ou o eletrodo gruda.

O conector do cabo está solto ou mal 
ligado.

Verifique e aperte o terminal.

A peça trabalhada está suja ou oleada. Verifique e remova a sujeira

O arco não é estável 
durante a soldagem.

A força do arco é muito pequena. Aumente a força do arco.

A corrente da solda 
não pode ser ajustada.

O potenciômetro do painel de controle 
está danificado.

Repare ou substitua o potenciômetro.

A penetração não é 
suficiente (MMA).

A corrente de soldagem está ajustada 
muito baixo.

Aumente a corrente de soldagem.

A força do arco é muito pequena. Aumente a força do arco.

O arco é soprado Perturbação por vento. Use telas para proteger-se do vento.

Eletrodo fora de posição. Ajuste o ângulo do eletrodo.Troque o eletrodo.

Efeito do magnetismo. Incline o eletrodo na direção oposta ao golpe 
magnético.
Reposicione o grampo ou coloque um segun-
do grampo do outro lado da peça.
Opere com arco curto.
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PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL SOLUÇÃO

A luz de alarme 
acende

Superaquecimento. Corrente de soldagem muito alta.

Reduza a corrente de soldagem.

Tempos de trabalho muito longos.

Reduza o ciclo de trabalho (intervalos de 
trabalho).

Proteção de excesso de corrente Corrente incomum do circuito principal.

Verifique e conserte o circuito principal e o 
controle PCB Pr1.
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Vista explodida

ARC 120

LISTA DE PEÇAS 

1. Carcaça

2. Capacitor

3. Relé 

4. Ponte retificadora

5. Transformador principal

6. Dissipador dos retificadores

7. Dissipador do IGBT

8. Ponte do conector saída

9. Conectores de saída

10. Potenciômetro

11. Indicadores led

12. Base do painel

13. Placa separadora

14. Botão do potenciômetro

15. Cabo de alimentação

16. Ventilador

17. Grade do ventilador

18. Interruptor liga/desliga

19. PCB
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Vista explodida

ARC 160

LISTA DE PEÇAS 

1. Carcaça

2. Capacitor

3. Relé 

4. Ponte retificadora

5. Transformador principal

6. Dissipador dos retificadores

7. Dissipador do IGBT

8. Ponte do conector saída

9. Conectores de saída

10. Potenciômetro

11. Indicadores led

12. Base do painel

13. Placa separadora

14. Suporte Vertical

15. Cabo de alimentação

16. Ventilador

17. Grade do ventilador

18. Interruptor liga/desliga

19. PCB
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Vista explodida

ARC 200

LISTA DE PEÇAS 

1 - Carcaça

2 - Capacitor

3 - Relé

4 - Ponte retificadora

5 - Transformador

6 - Dissipador dos retificadores

7 - Dissipador do IGBT

8 - Ponte do conector de saída

9 - Conectores de saída

10 - Potenciômetro

11 - Indicadores led

12 - Base do painel

13 - Placa separadora

14 - Suporte vertical

15 - Cabo de alimentação

16 - Ventilador

17 - Grade do ventilador

18 - Interruptor liga/desliga

19 - PCB

20 - Botão do potenciômetro
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Termo da garantia
A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia 
deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defei-
tos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso 
normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 
360 (trezentos e sessenta) dias sendo, 90 (noventa) dias de 
garantia legal mais 270 (duzentos e setenta) dias de garan-
tia de fábrica  a contar da data de emissão da nota fiscal, 
preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do 
Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e con-
serto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no 
equipamento.

Ferramentas pneumáticas, linha combustão e hobby.
A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia 
deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defei-
tos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso 
normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 
180 (cento e oitenta) dias sendo, 90 (noventa) dias de garantia 
legal mais 90 (noventa) dias de garantia de fábrica  a contar 
da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamen-
te, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do 
Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e con-
serto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no 
equipamento.

Linha de acessórios.
A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia 
deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defei-
tos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso 
normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 
90 (noventa) dias, que compreende o período de garantia le-
gal a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida 
corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de 
Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e con-
serto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no 
equipamento.

Regras gerais da garantia
Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente 
ao conhecimento de uma Assistência Técnica Autorizada 
Gamma, pois a permanência de uma imperfeição, por falta 
de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará 
em outros danos que não poderemos atender e ainda nos 
obriga a cancelar em definitivo a garantia. A Assistência 
Técnica Autorizada Gamma se obriga a substituir as peças 
e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por 
ela julgados como defeituosas e procedentes de garantia. 
ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:
1. Produto com sinais de violação e/ou conserto realizado por 
pessoal não autorizado; 

2. Defeitos ou danos resultantes de uso do equipamento de 
outro modo que não o especificado no respectivo Manual; 

3. Defeitos ou danos decorrentes de uso, reparo, testes em 
desacordo com as especificações do Manual, alterações, ou 
qualquer tipo de modificações realizadas sem autorização 
por escrito da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importa-
ção, Exportação e Distribuição Ltda.;

4. Quebra ou dano provocados, exceto se causados direta-
mente por defeito de fabricação; 

5. Defeitos ou danos provenientes da utilização do produto 
para fins profissionais, comerciais, de aluguel, ou de uso in-
tensivo;

6. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano 
causado ao equipamento em razão de movimentação, trans-

Veja a listagem da Assistência Técnica Autorizada 
em nossa Central de Atendimento ao Cliente: 

www.gammaferramentas.com.br

Esta garantia é somente válida mediante a apre-
sentação da nota fiscal originária da primeira com-
pra (máquina nova), com o modelo e número de 
série do equipamento impressos no corpo desta e 
o respectivo Certificado de Garantia corretamente 
preenchido. 

porte e/ou estocagem pelo revendedor;

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, altera-
ção de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, 
efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos ou danos causados por queda, perfurações, ba-
tidas, negligência, acidentes no transporte e/ou qualquer 
movimentação; 

9. Avarias causadas pelo uso de produtos corrosivos, óleos 
lubrificantes, graxas, combustível e similares;

10. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza.

11. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

12. Revisões preventivas e limpeza;

13. Manutenção normal, tal como reapertos, lubrificação, 
verificações, ajustes, regulagens, etc., e peças consideradas 
como manutenção normal, tais como filtro de ar; 

14. Peças que desgastam com o uso (pneus, câmaras de ar, 
amortecedores, discos de fricção, pinhão, corrente, coroa, 
rolamento) e os que tem vida útil normal determinada;

15. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou pro-
longado desuso.

16. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou me-
cânico do equipamento oriundos da instalação de com-
ponentes ou acessórios não recomendados pela GAMMA 
SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Dis-
tribuição Ltda.

17. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede 
elétrica.

18. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o 
produto foi destinado.

Eventuais despesas de frete, seguro e outras correrão por 
conta do Revendedor ou Comprador. 

ATENÇÃO:
A garantia estará automaticamente cancelada se:

1. Não forem realizadas revisões periódicas;

2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou 
acidentes;

3. A manutenção do equipamento for negligenciada;

4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado 
de outro modo que não o especificado no Manual;

5. O equipamento for reparado fora da Rede Autorizada;

6. Os seus componentes originais forem alterados, modifica-
dos ou substituídos;

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia 
autorização da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Impor-
tação, Exportação e Distribuição Ltda.;

8. Extinguir-se o prazo de validade.

9. O equipamento for utilizado para fins profissionais, comer-
ciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/dis-
tribuídos pela GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importa-
ção, Exportação e Distribuição Ltda. alguns itens descritos 
podem não ser aplicáveis ao produto adquirido.
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Declaro, pelo presente, que recebi o manual de instruções do equipamento objeto deste certificado de 
garantia, o qual lerei com atenção para conhecer a fundo esse equipamento e poder operá-lo correta-
mente com eficiência e segurança.

Assinatura do cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Ven-
da ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

Dados do proprietário

Nome _____________________________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________Telefone ___________________

Cidade _____________________________________________________ UF____ CEP ___________________

Dados da revenda

Razão Social _______________________________________________________________________________

Nome Fantasia _____________________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ Telefone____________________________

Cidade _____________________________________________________ UF____ CEP ___________________

Nº e série da Nota Fiscal de venda ________________________________ Data da venda_______________

Produto

Descrição ____________________________________________ Cód. CCM____________________________

Marca __________________________________________________Modelo____________________________

Número de série do Motor ___________________________________________________________________

Nº de série do equipamento (ex.: roçadeira, motosserra, etc.) _______________________________________

É obrigatório que os campos acima sejam preenchidos pela revenda no ato da compra.
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IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.
Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do 
fabricante. 
O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.
Siga as instruções na manutenção e afiado das lâminas.
Use somente peças de reposição originais.

Importa, garante e distribui:
GAMMASULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Av. Pref. Domingos Mocelin Neto, 155 - Centro - Quatro Barras - PR 
CEP 83.420-000 - CNPJ 15.142.831/0001-75
0800 979 0199 | info@gammaferramentas.com.br

Acompanhe-nos nas redes sociais:

  /GammaFerramentas    /GammaFerramentas   @gammaferramentas

www.gammaferramentas.com.br

Referência G3487/BR2

ORIGEM: CHINA

Referência G3486/BR2

Referência G3486/BR1

Referência G3485/BR1

Referência G3485/BR2
60V
DE SAÍDA

SEM CARGA

ACC

10-120
60%   120A
100%   93A

CICLO DE
TRABALHO

CORRENTE
NOMINAL

16 A

POTÊNCIA
NOMINAL

4,1 kW

EFICIÊNCIA

40% IP21S
CLASSE

F
mm

ELETRODO

1,6 a 3,2

OFATOR DE 
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