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Sujeito a mudanças— As informações apresentadas neste catálogo são precisas de acordo com nosso melhor conhecimento no momento da 
impressão. Acesse BernardWelds.com para obter as informações mais atualizadas.

SOBRE A BERNARD

CONFIGURE SUA PISTOLA MIG DA 
BERNARD ONLINE!
Configure a pistola MIG semiautomática adequada para 
sua aplicação de soldagem hoje mesmo. Configure sua 
pistola MIG semiautomática industrial online, ou caso esteja 
procurando uma pistola de soldagem MIG para serviços leves 
a médios, encontre a pistola MIG TGX™ ideal para você. Acesse 
BernardWelds.com/ConfigureMyGun e comece hoje 
mesmo!

USE AS REDES SOCIAIS DA BERNARD
Saiba mais sobre nós no YouTube em YouTube.com/
TheBernardDifference e siga-nos no LinkedIn em  
LinkedIn.com/company/Bernard-Welding. Encontre a 
Bernard no Facebook em Facebook.com/BernardWelds. 
Participe da nossa comunidade online hoje mesmo!

AMPERAGE (BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO) 
Essa publicação eletrônica conta com valiosas informações 
sobre gestão de negócios e soldagem; novidades sobre 
produtos; lançamentos; além de conteúdo divertido, 
curiosidades interativas, concursos e muito mais!  
Registre-se para sua assinatura GRÁTIS em  
BernardWelds.com/Amperage.

EQUIPE-SE PARA SOLDAR 
CONFIGURE SEU SISTEMA INDUSTRIAL 
A Miller integra as pistolas MIG semiautomáticas premium da 
Bernard™ e as pistolas MIG TGX™ junto com os consumíveis 
Centerfire e TOUGH LOCK™ em produtos alimentadores de 
fio e sistemas MIG industriais. Acesse MillerWelds.com/
equiptoweld para configurar seu sistema industrial.

BERNARDWELDS.COM
Para acesso imediato às informações mais atualizadas, visite-
nos on-line! 

Encontre seu distribuidor autorizado da Bernard mais 

próximo em BernardWelds.com/Locator

Obtenha dados de produto, fichas de especificações, 

vídeos e informações de resolução de problemas

Baixe as publicações da Bernard ou preencha nosso 
formulário online de solicitação de publicações para 
recebê-las direto em sua residência.

DÚVIDAS?
Envie-nos um e-mail em info@bernardwelds.com



PISTOLAS MIG RESFRIADAS A AR BERNARD BTB ACESSOS RÁPIDOS AO SITE:
BernardWelds.com/BTB
BernardWelds.com/ConfigureMyGun

*Há algumas limitações. Consulte nosso configurador online ou seu Representante do Atendimento ao Cliente.

NOSSA OFERTA DE PISTOLA MIG MAIS FLEXÍVEL E RESISTENTE DO QUE NUNCA! 
Configure sua moderna pistola MIG como desejar a partir de uma lista ampliada dos melhores recursos das nossas linhas de pistola MIG 
Q-Gun™, S-Gun™ e T-Gun™ - agora consolidadas para sua conveniência em uma única linha de pistolas e um único configurador online.

As pistolas MIG semiautomáticas resfriadas a ar Bernard BTB foram projetadas para solucionar problemas, aumentar a produtividade e 
melhorar seu resultado. Essas pistolas de soldagem totalmente configuráveis para serviços industriais fazem soldagem nos ambientes 
mais difíceis e inóspitos.

      NOVIDADE! As opções de alças foram expandidas de seis para sete para incluir nossa nova alça da Série C, que fornece todos os 
benefícios da atual alça reta grande Série T, além de benefícios ergonômicos adicionais, como revestimento moldado da alça e giro sem 
custos adicionais!

      As diversas alças leves e confortáveis e as opções de gatilho de fácil troca permitem que as pistolas correspondam às preferências do 
usuário - escolha entre estilos de alça curta e reta

      Os gatilhos foram projetados e fabricados para durar mais de um milhão de ciclos

      Os cabos de gatilhos e pinos de alimentação de troca fácil conectam-se a alimentadores de fio e máquinas dos principais fabricantes, 
permitindo manutenção simples

      Cabo exclusivo com conexões internas roscadas de cabo e mangueira de gás interna que resiste a dobras, melhora o fluxo do gás e a 
capacidade de alimentação

      O sistema de pistola MIG Double-Life permite estender a vida útil da sua pistola MIG BTB com uma alça reta grande da Série T ou 
Série C. Assim que a extremidade frontal estiver desgastada, apenas troque as extremidades frontal e traseira da tocha!

      Disponível nos modelos de 200 a 600 amp

      Um ano de garantia do fabricante

NOVO!
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A seguir estão os produtos que são compatíveis com as alças retas e curvas da nossa linha de pistolas MIG BTB:

SUA ESCOLHA DE PESCOÇO FIXO 
OU GIRATÓRIO*
Consulte a página 7

SUA ESCOLHA DE CAMISAS CONVENCIONAIS 
UNIVERSAIS OU CAMISAS QUICK LOAD™

Consulte as páginas 22 e 23

SUA ESCOLHA DE PINO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL OU PINO 
AUTOLENGTH™ PARA O SISTEMA AUTOLENGTH DE CAMISA QUICK LOAD
-  Vários pinos disponíveis para conexão com a maioria das grandes marcas de alimentadores 
Consulte a página 24

NOVIDADE!! SUA ESCOLHA ENTRE SETE ESTILOS E TAMANHOS DE 
ALÇA DIANTEIRA
-  A nova alça reta e grande Série C apresenta revestimento moldado confortável  

e giro traseiro ergonômico sem custo adicional!
-  Vários tamanhos de alças em estilo curvo e reto
-  Opções de gatilho padrão, programável duplo e com trava
Consulte a página 6

NOVO!

Alívio de tensão traseira reta Séries O, T e B

■ Garra e acoplador de pescoço
■ Proteção contra calor

■ Proteção do pescoço
■ Suporte de pistola

■ Kits de reparo
■ Pescoços flexíveisACESSÓRIOS

Série O Alça curva grande

Alça reta Série C

Série O Alça curva pequena

Série T Alça 
reta pequena

Série T Alça reta grande

Alívio de tensão traseira reta Série C

ALÍVIO DE TENSÃO TRASEIRA RETA 
COM GARANTIA POR TODA A VIDA
Consulte a página 8

SUA ESCOLHA DE CONSUMÍVEIS –  
TOUGH LOCKTM, QUIK TIP OU 
CENTERFIRETM 
Consulte a página 4

SUA ESCOLHA 
DE CABO DE 
CLASSIFICAÇÃO 
INDUSTRIAL OU 
CABO COM BOBINA 
ÚNICA DE AÇO*
Consulte a página 8Série B Alça 

curva pequena

Série B Alça 
curva grande
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PISTOLAS MIG RESFRIADAS A AR BERNARD BTB

ESCOLHA SEU INSTRUMENTO — CONFIGURADOR DE PISTOLA DA PLATAFORMA MIG BTB
Nós sabemos que as aplicações de soldagem variam de acordo com o soldador e que, às vezes, somente uma pistola MIG personalizável para 
serviços industriais será capaz de realizar o trabalho. Esse quadro resume as várias opções disponíveis para configurar sua pistola MIG ideal.

*Disponível para fios entre 0,023" e 3/32"
**Disponível para fios entre 0,030" e 3/32"

     TAMANHO DO FIO
A 0,023" (0,6 mm)

B 0,030" (0,8 mm)

C 0,035" (0,9 mm)

D 0,039" (1,0 mm)

E 0,045" (1,2 mm)

H 0,052" (1,4 mm)

I 1/16" (1,6 mm)

K 5/64" (2,0 mm)

L 3/32" (2,4 mm)

M 7/64" (2,8 mm)

N 1/8" (3,2 mm)

FIO DE ALUMÍNIO

Q 0,035" (0,9 mm)

R 3/64" (1,2 mm)

S 1/16" (1,6 mm)

AMP
       CENTERFIRE                    QUIK TIP                                    TOUGH LOCK

Difusor Bico Difusor Bico Difusor (SD) Difusor (HD) Bico

200 DS-1 NS-1218B D118Q N1C58Q 404-18 N/A 401-4-62

300 DS-1 NS-5818C D118Q N1C58Q 404-18 404-26 401-6-62

300
( Somente para 

alça reta pequena 
Série T)

DS-1 NS-5818C D118Q N1C58Q 404-18 404-26 401-4-62

400 D-1 N-5818C D118Q N1C58Q 404-18 404-26 401-6-62

500 D-1 N-5814C D114Q N1C34HQ N/A 404-26 401-5-62

600 D-1 N-3414C D114Q N1C34HQ N/A 404-26 401-5-75

Consulte a página 7 para saber os números de peças e a compatibilidade.

Os difusores e bocais na tabela abaixo vêm instalados de fábrica de acordo com a amperagem da pistola:

Consulte a página 25 para 
obter mais informações.

 Q40       15                                                                       

NOVO COM 
AINDA MAIS 

OPÇÕES!
     COMPRIMENTOS 

DE CABO
08 8 pés (2,44 m)

10 10 pés (3,05 m)

12 12 pés (3,66 m)

15 15 pés (4,57 m)

20 20 pés (6,10 m)

25 25 pés (7,62 m)

     AMPERAGEM

Q20 200 amp
tamanho máx. do fio 1/16" (1,6 mm)

Q30 300 amp
tamanho máx. do fio 5/64" (2,0 mm)

Q40 400 amp
tamanho máx. do fio 5/64" (2,0 mm)

Q50 500 amp
tamanho máx. do fio 3/32" (2,4 mm)

Q60 600 amp
tamanho máx. do fio 1/8" (3,2 mm)

S30 300 amp
tamanho máx. do fio 5/64" (2,0 mm)

S40 400 amp
tamanho máx. do fio 5/64" (2,0 mm)

S50 500 amp
tamanho máx. do fio 3/32" (2,4 mm)

S60 600 amp
tamanho máx. do fio 1/8" (3,2 mm)

     PESCOÇO
A Giratório, curto 30° O Fixo, curto 45°

B Giratório, curto 45° P Fixo, curto 60°

C Giratório, curto 60° W Fixo, curto 80°

J Giratório, curto 80° Q Fixo, médio 30°

D Giratório, médio 30° R Fixo, médio 45°

E Giratório, médio 45° S Fixo, médio 60°

F Giratório, médio 60° X Fixo, médio 80°

K Giratório, médio 80° T Fixo, comprido 30°

G Giratório, comprido 30° U Fixo, comprido 45°

H Giratório, comprido 45° V Fixo, comprido 60°

I Giratório, comprido 60° Y Fixo, tam. máx. 45°

N Fixo, curto 30° Z Fixo, tam. máx. 60°

     PONTA DE CONTATO

8

Centerfire™

5

Quik Tip™

2

TOUGH LOCK™ SD

3

TOUGH LOCK™ HD

5/16" (D.E.) (7,94 mm)

5/16" (D.E.) (7,94 mm)

1/4" (D.E.) (6,35 mm)

5/16" (D.E.) (7,94 mm)

    CAMISA
C Novo! Camisa tradicional universal

Q Camisa QUICK LOAD™* 

L Sistema AutoLength™ da camisa QUICK LOAD**

     PINO DE ALIMENTAÇÃO
B Bernard™

E Euro

L Lincoln®

M Miller®

O OXO™ 
S Tweco® Nº 4 (cabo Lincoln)

R Tweco Nº 4 (cabo Miller)

T Tweco Nº 4 (cabo padrão)

U Tweco Nº 4 (plugue NAS)

W Tweco Nº 5 (cabo padrão)

X Tweco Nº 5 (cabo Miller)

ACESSOS RÁPIDOS AO SITE:
BernardWelds.com/BTB
BernardWelds.com/ConfigureMyGun

    ALÇA E GATILHO
Série B 
Alça 
curva 
pequena

Q20, Q30 A
B
C

Gatilho padrão
Gatilho de travamento
Gatilho de acionamento 
duplo

Série B 
Alça 
curva 
grande

Q40 A
B
C 

D 
E

Gatilho padrão
Gatilho de travamento
Gatilho de acionamento 
duplo
Chave programável dupla
Chave de travamento 
dupla

Série O 
Alça 
curva 
grande

Q40, Q50, Q60 
S40, S50, S60

G
H
I

K 
L

Gatilho padrão
Gatilho de travamento
Gatilho de acionamento 
duplo
Chave programável dupla
Chave de travamento 
dupla

Série T 
Alça reta 
pequena

Q20, Q30 S Gatilho padrão

Série T 
Alça reta 
grande

Q30, Q40, Q50, Q60
S30, S40

M
N
P

Q
R

Gatilho padrão
Gatilho de travamento
Gatilho de acionamento 
duplo
Chave programável dupla
Chave de travamento 
dupla

Série O 
Alça 
curva 
pequena

Q20, Q30, Q40 
S30, S40

T
U

Gatilho padrão
Gatilho de travamento

Consulte a página 6 para obter mais informações.

LA E 8 D M

Alça reta 
grande 
Série C

Q20, Q30, Q40 
Q50, S30, S40 

V 
W 
X

Y

J

Gatilho padrão  
Gatilho com trava  
Gatilho de acionamento 
duplo 
Chave programável 
dupla
Insight™ Limited 
(disponível apenas com 
o pino de alimentação 
Miller®)

*Há algumas limitações. Consulte nosso configurador online ou o seu Representante do Atendimento ao Cliente para assegurar que o 
número de peça configurado usando essas páginas esteja exato antes de fazer um pedido.
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PISTOLAS MIG BERNARD BTB 
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OPÇÕES DE ALÇA DA PISTOLA MIG BTB
A Bernard compreende que os soldadores têm preferências sólidas no que diz respeito à forma e ao tamanho da alça de sua 
pistola. É por isso que agora é possível configurar sua pistola com uma das sete opções de alças a seguir:

MODELO DE 
PISTOLA

FATOR DE TRABALHO DE 60% — GASES MISTURADOS 
OU FATOR DE TRABALHO DE 100% — CO2

Q20 200 amp

Q30, S30 300 amp

Q40, S40 400 amp

Q50, S50 500 amp

Q60, S60 600 amp

CLASSIFICAÇÕES DE AMPERAGEM DA PISTOLA*

*Os valores nominais são baseados em testes que estão em conformidade com 
as normas IEC 60974-7.

OPÇÕES DE ALÇA

RECURSOS SÉRIE B 
ALÇA CURVA 

PEQUENA

SÉRIE B 
ALÇA CURVA 

GRANDE

SÉRIE O 
ALÇA CURVA 

PEQUENA

SÉRIE O 
ALÇA CURVA 

GRANDE

SÉRIE T 
ALÇA RETA 
PEQUENA

SÉRIE T 
ALÇA RETA 

GRANDE

ALÇA RETA 
GRANDE 
SÉRIE C

Amperagem 200, 300 400 200, 300, 400 400, 500, 600 200, 300 300, 400, 500, 600 200, 300, 400, 500

Estilo Curvo Curvo Curvo Curvo Reto Reto Reto

Pescoço Fixo ou giratório Fixo ou giratório Fixo ou giratório Fixo ou giratório Fixo Fixo ou giratório Fixo ou giratório

Gatilho
Padrão, 

Travamento, 
Acionamento duplo

Padrão, Travamento, 
Acionamento duplo, 
Chave programável 

dupla, Chave 
programável dupla 
com travamento

Padrão, Travamento

Padrão, Travamento, 
Acionamento duplo, 
Chave programável 

dupla, Chave 
programável dupla 
com travamento

Padrão

Padrão, Travamento, 
Acionamento duplo, 
Chave programável 

dupla, Chave 
programável dupla 
com travamento

Padrão, Travamento, 
Acionamento duplo, 
Chave programável 
dupla, Insight Ltd.

Cabo
Classificação 

industrial
Classificação 

industrial

Classificação 
industrial ou bobina 

única em aço 
apenas para 300 ou 

400 amp

Classificação 
industrial ou bobina 

única em aço

Classificação 
industrial

Classificação 
industrial ou bobina 

única em aço 
apenas para 300 ou 

400 amp

Classificação 
industrial ou bobina 

única em aço 
apenas para 300 ou 

400 amp

Sistema de 
pistola  

MIG 
Double-Life

– – – – –

Série T Alça reta pequena

Série B Alça curva pequena

Série B Alça curva grande

Série O Alça curva pequena

Série O Alça curva grande

OPÇÕES DE PESCOÇO 
DA PISTOLA MIG BTB

Série T Alça reta grande

ACESSOS RÁPIDOS AO SITE:
BernardWelds.com/BTB
BernardWelds.com/ConfigureMyGun

Tipo de pescoço Ângulo N° da peça

Fixo O 45, curto 205-45

P 60, curto 205-60

R 45, médio 315-45

S 60, médio 315-60

U 45, comprido 405-45NB

V 60, comprido 405-60NB

Tipo de pescoço Ângulo N° da peça

Giratório A 30, curto QT2-30

B 45, curto QT2-45

C 60, curto QT2-60

J 80, curto QT2-80

D 30, médio QT3-30

E 45, médio QT3-45

F 60, médio QT3-60

K 80, médio QT3-80

G 30, Longo QT5-30

H 45, Longo QT5-45

I 60, Longo QT5-60

Tipo de pescoço Ângulo N° da peça

Fixo N 30, curto QT2-30

O 45, curto QT2-45

P 60, curto QT2-60

W 80, curto QT2-80

Q 30, médio QT3-30

R 45, médio QT3-45

S 60, médio QT3-60

X 80, médio QT3-80

T 30, Longo QT5-30

U 45, Longo QT5-45

V 60, Longo QT5-60

Tipo de pescoço Ângulo Nº da peça (tipo 
de alça Série T)

Nº da peça (tipo 
de alça Série C)

Fixo O 45, curto 305-45 305-45CT

P 60, curto 305-60 305-60CT

R 45, médio 405-45 405-45CT

S 60, médio 405-60 405-60CT

U 45, comprido 505-45 505-45CT

V 60, comprido 505-60 505-60CT

Y 45, MAIS longo 405-45LL 405-45LLCT

Z 60, MAIS longo 405-60LL 405-60LLCTAlça reta grande Série C
NOVO!



SÉRIE TGX DA BERNARD 

PARA APLICAÇÕES DE SOLDAGEM PARA SERVIÇOS LEVES A MÉDIOS 
A série Bernard™ TGX™ (antiga série TGX da Tregaskiss™) é ideal para soldagem de baixo volume e para serviços leves a médios, além 
de ser uma escolha durável e com preços atrativos. Inicialmente adaptada para aplicações de soldagem de menor amperagem e tempos 
de arco mais curtos, as pistolas MIG TGX estão disponíveis nos modelos das séries XS (180, 260, 300 amp) e séries XL (300, 400 amp) e 
são compatíveis com os consumíveis TOUGH LOCK™ e TOUGH ACCESS™ da Tregaskiss.
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PISTOLAS MIG RESFRIADAS A AR BERNARD BTB

OPÇÕES DO PINO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL
Os pinos de alimentação oferecem uma conexão direta para o fio, corrente 
elétrica e fluxo de gás para a maioria das marcas de alimentadores de fio 
e sua pistola MIG da Bernard™.  
Consulte a página 25 para obter mais informações.

COBRE

BOBINA ÚNICA EM AÇO

CABO COM BOBINA ÚNICA EM AÇO

CABO DE CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL

CABO DO GATILHO

HYTREL

COBRE 

CABO DO GATILHO

OPÇÕES DE CAMISA 
Nossas pistolas MIG BTB oferecem diversas opções de camisa de 
soldagem MIG para atender melhor às suas necessidades. A nova 
camisa tradicional convencional é compatível com todas as 
pistolas antigas MIG Q-Gun™, S-Gun™, T-Gun™ resfriadas a ar e 
todas as pistolas MIG BTB, o que permite simplificar e reduzir seu 
inventário.  
Consulte a página 22 para obter mais informações.

Deseja economizar tempo carregando sua camisa na parte 
dianteira da pistola? A camisa QUICK LOAD™ agora é compatível 
com todas as pistolas MIG BTB.  
Consulte a página 23 para obter mais informações.

O sistema AutoLength™ da camisa QUICK LOAD é um sistema 
revolucionário projetado especificamente para minimizar o tempo 
de inatividade, problemas de alimentação do fio e qualidade 
normalmente associados normalmente ao comprimento curto de 
camisa. 
Consulte a página 24 para obter mais informações.

O sistema de pistola MIG Double-Life apresenta alças idênticas e 
conexões internas na parte frontal e na parte traseira. Assim que a 
extremidade dianteira do cabo se tornar desgastada, simplesmente 
troque a chave e o pescoço frontal da dianteira da pistola com o pino 
de alimentação na parte traseira e obtenha o dobro de vida útil para 
sua pistola MIG!
*Disponível para pistolas MIG BTB com alça reta grande Série T e nova alça reta Série 
C. Não compatível com as opções de pino de alimentação Bernard™, OXO™ e Euro.

SISTEMA DE PISTOLA MIG DOUBLE-LIFE*

ALÍVIO DE TENSÃO TRASEIRA RETA
O alívio de tensão traseira reta foi projetado visando a durabilidade. 
As pistolas BTB configuradas com alças frontais Séries O, T e B 
compartilham um alívio de tensão traseira reta comum. A nova alça 
frontal Série C apresenta seu próprio alívio de tensão traseira reta que 
permite que as alças traseiras e frontais da pistola sejam trocadas 
quando a parte frontal do cabo ficar desgastada. Esse recurso popular, 
conhecido como sistema de pistola MIG Double-Life, também está 
disponível para pistolas BTB configuradas com uma alça reta grande 
Série T. Consulte a página abaixo para obter mais informações.

Observe que as pistolas configuradas com um pino de alimentação 
Euro ou Bernard possuem um alívio de tensão traseira com carcaça de 
duas peças.

Todos os alívios de tensão traseira com carcaça e retas possuem 
garantia do fabricante por toda a vida.

OPÇÕES DE CABO
O cabo de classificação industrial apresenta uma capa externa 
de borracha resistente, cobre revestido com algodão e cabos de 
gatilho duráveis.

É recomendada uma mudança para o cabo com bobina única 
em aço para soldadores que usam cabos de pistola mais longos, 
que possam com frequência ficar enrolados ou esticados em quinas 
ao ponto de ficarem prensados. Esse cabo fornece resistência 
adicional contra esmagamento/compressão por meio da bobina em 
aço interna para garantir boa alimentação de fio e fluxo de gás. Série TGX XL

PESCOÇO EM POLÍMERO
-  Parede grossa de cobre com interior 

com tubo condutor 
-  Disponível em um ângulo de 60° para 

pistolas MIG de 260 e 400 amp

CONSUMÍVEIS TOUGH LOCK 
DA TREGASKISS COM BICO 

DESLIZANTE PARA SERVIÇOS 
PADRÃO

DESIGN DE UNICABO
 - Conexão interna crimpada
 - Disponível nos tamanhos 10, 12 e 15 pés

MODELO DE 
PISTOLA

Ciclo de trabalho em 60% - Gases 
misturados ou ciclo de trabalho 

em 100% - C02

180 amp (XS) 180

260 amp (XS) 260

300 amp (XS) 300

300 amp (XL) 300

400 amp (XL) 400

CLASSIFICAÇÕES DE AMPERAGEM*

*Os valores nominais são baseados em testes que estão em conformidade 
com as normas IEC 60974-7.

Sé
rie

 TG
X 

XS
 

ALÍVIO DE TENSÃO DO CABO
 -  Alívio de tensão nos cabos 

dianteiros e traseiros
 -  Protege o cabo contra desgaste 

impedindo dobras e abrasão
 -  Melhora a capacidade de 

alimentação do fio

ALÇAS 
RESISTENTES

BernardWelds.com/TGX

ACESSO RÁPIDO AO SITE:
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SÉRIE TGX DA BERNARD BernardWelds.com/Water-Cooled

ACESSO RÁPIDO AO SITE:

PERGUNTA 1

AMPERAGENS
TAMANHOS DE PISTOLA

10 pol. 12 pol. 15 pol.

180 amp (XS) XS1810 XS1812 XS1815

260 amp (XS) XS2610 XS2612 XS2615

300 amp (XS) XS3210 XS3212 XS3215

300 amp (XL) XL3010 XL3012 XL3015

400 amp (XL) XL4010 XL4012 XL4015

PROGRAMA BERNARD TGX™ EASY AS 1-2-3!
O programa TGX "Easy as 1-2-3!" É um sistema exclusivo de varejo que permite a montagem de uma pistola MIG TGX de acordo com 

suas exatas especificações na loja do seu distribuidor da soldagem. Os distribuidores tiram proveito do programa por conseguirem 
oferecer 150 combinações diferentes da pistola MIG e reduzirem o inventário em até 75%. 

Responda às seguintes perguntas rápidas e simples para determinar que números de peças são necessários para sua pistola.

De que amperagem e comprimento de cabo você precisa? 
Sua resposta determina o chassi de pistola necessário.

PERGUNTA 2
Que modelo de alimentador de fio você está usando? 
Sua resposta determina a conexão do alimentador e o plugue de 
controle necessários.

MARCA DO 
ALIMENTADOR

NOME/N° DE PEÇA DO 
PINO DE ALIMENTAÇÃO

ADAPTADOR 
NECESSÁRIO

PLUGUE DE CONTROLE 
NECESSÁRIO

Miller® 214-1 Miller N/A 419-4

Lincoln® 214-2 Lincoln N/A 419-6

Hobart® 214 Tweco N°4 
(cabo padrão)

N/A 419-8

Euro 
(diversos)

214-1 Miller 417-64 419-4

214 Tweco N°4 
(cabo padrão)

417-65 419-8

OBSERVAÇÃO: Euro não disponível para pistolas de 180 ou 260 amp.

Se o seu alimentador não estiver presente na tabela acima, entre em contato com 
o Atendimento ao Cliente da Bernard enviando um e-mail para cs@itwmig.com 
ou ligue para 1-855-MIGWELD (644-9353).

PERGUNTA 3
Que tamanho de fio você está usando? Sua resposta determina a ponta de contato e a camisa necessárias.

TAMANHO DO FIO * TOUGH LOCK™ SD
Nº DA PEÇA DA PONTA DE CONTATO * *

TOUGH LOCK HD
Nº DA PEÇA DA PONTA DE CONTATO * * *

N° DE PEÇA DO 
CAMISA

0,030" (0,8 mm) 403-14-30-05 403-20-30-05 L1A-15

0,035" (0,9 mm) 403-14-35-05 403-20-35-05 L2A-15

0,045" (1,2 mm) 403-14-45-05 403-20-45-05 L3A-15

1/16" (1,6 mm) N/A 403-20-116-05 L4A-15

PROGRAMA TGX READY TO WELD DA BERNARD
Caso prefira uma pistola com configuração de fábrica, o programa TGX Ready to Weld é a solução ideal. Esse programa oferece 

diversas pistolas MIG TGX montadas na fábrica que estão prontas para serem utilizadas em soldagens. Basta pedir o número de peça 
mais adequado para sua aplicação de soldagem usando o configurador online em BernardWelds.com/ConfigureMyGun ou acessar 
BernardWelds.com/ReadyToWeld para consultar a tabela do número de peça.

CONFIGURE 
ONLINE EM

BernardWelds.com/
ConfigureMyGun

0,030" compatível somente com 180 amp. 0,045" não compatível com pistolas de 180 ou 260 amp. 1/16" compatível 
somente com 400 amp.

Pontas de contato para serviços padrão compatíveis somente com pistolas de 180 e 260 amp.

Pontas de contato para serviços pesados não compatíveis com pistolas de 180 ou 260 amp.

 

*

**

***

PISTOLAS MIG RESFRIADAS A 
AR DA BERNARD 

PISTOLAS MIG RESFRIADAS A ÁGUA SÉRIE W-GUN™ DA BERNARD
As pistolas MIG W-Gun da Bernard contêm um conjunto de cabos flexíveis com mangueiras de borracha sintética reforçadas para 

impedir o vazamento de água, oferecer maior fluxo de água e minimizar o vazamento de gás. Há pescoços para serviços pesados 
disponíveis em diversos tamanhos e configurações de dobra para proporcionar acessibilidade ideal da solda e um maior conforto para 
o operador. Também há várias opções de alça e gatilho disponíveis para aumentar o conforto do operador. 

Bloqueio de água com plugues diretos intercambiáveis e cabos do gatilho

Invólucro do pino de alimentação resistente e fácil de substituir com um alívio de pressão da mangueira de refrigeração

O canal de refrigeração mantêm os consumíveis refrigerados em aplicações de altas amperagens e de altas temperaturas

Disponível nos modelos de 600 amp

PISTOLAS MIG RESFRIADAS A ÁGUA SÉRIE T-GUN™ DA BERNARD
A série resfriada a água T-Gun da Bernard (antigas pistolas MIG resfriadas a água semiautomáticas TOUGH GUN™ da Tregaskiss™) 
foram projetadas para desempenho superior em ambientes de produção que exigem aplicações em temperaturas extremamente 
altas. Todas as pistolas são feitas sob medida.

O pescoço é isolado e envolvido por aço inoxidável para resistir ao desgaste

Todas as juntas do pescoço são soldadas em prata e 100% testadas contra vazamentos

Opções personalizadas de comprimento da pistola

Disponível nos modelos de 400 amp (alça compacta) e 600 amp

PESCOÇO EM AÇO INOXIDÁVEL

CONSUMÍVEIS TOUGH LOCK DA TREGASKISS 
E BICO DESLIZANTE PADRÃO

BICOS DE CONTATO TOUGH LOCK DA 
TREGASKISS E BICO ROSQUEADO
(SOMENTE PARA 600 AMP)

Série T-Gun resfriada a água

Série T-Gun resfriada a água compacta

BernardWelds.com/TGX

ACESSO RÁPIDO AO SITE:



12 13

Recursos Pistola Dura-Flux com camisa do cabo de 
alimentação substituível 

Dura-Flux com camisa fixa do cabo de 
alimentação 

350 amp

Cabos internos do gatilho 

Camisa substituível 

Camisa fixa 

Chave programável dupla opcional 

Pescoço Hi-Viz™ 

Bicos de contato Quik Tip™

Bicos de contato Centerfire™

Tamanho do fio 0,045" - 5/64" 

Tamanho do fio 1/16" - 3/32" 

UMA PISTOLA COM FIO FLUXADO FABRICADA PARA SEU JEITO DE SOLDAR

A solda com fio fluxado autoprotegido pode ser terrível para você 
e seu equipamento de soldagem. Foi por isso que a Bernard 
desenvolveu a pistola MIG Dura-Flux™ para ser extremamente 
durável e confortável para segurar e usar. 

Nossas pistolas MIG Dura-Flux atendem às necessidades de 
alta demanda e ambientes adversos de obras, construção naval, 
indústria pesada e aplicações de locação. Os gatilhos não são 
metálicos para absorver menos calor. Os gatilhos também 
são feitos com um microinterruptor vedado que ajuda a evitar 
a entrada de poeira e sujeira proporcionando uma vida útil 
duradoura. 

Agora, a Bernard oferece duas linhas de pistolas MIG com fio 
fluxado autoprotegido da série Dura-Flux. Uma pistola possui uma 
camisa substituível do cabo de energia, e a outra possui uma 
camisa fixa. Não consegue decidir que aplicação atende melhor às 
suas necessidades? 

Analise a tabela de comparação abaixo:

SÉRIE DURA-FLUX DA BERNARD BernardWelds.com/Dura-Flux

ACESSO RÁPIDO AO SITE:

PISTOLAS MIG DURA-FLUX™ COM CAMISA SUBSTITUÍVEL DO CABO DE ENERGIA
Cabos internos do gatilho, ou seja, nenhum cabo do gatilho ficará preso nos objetos ao redor

Camisa substituível do cabo de energia que permite uma manutenção rápida e fácil do cabo

A chave programável dupla opcional permite ajustar a velocidade do fio durante a soldagem e está incorporada à alça para 
manter a pistola protegida contra respingos de solda

O pescoço Hi-Viz™ leve e giratório minimiza a fadiga do usuário e melhora a visibilidade da solda

PISTOLAS MIG DURA-FLUX COM CAMISA FIXA DO CABO DE ENERGIA
Cabos de energia com bobina única em aço para serviços ultrapesados que são altamente 
resistentes a dobras para alimentação especial de fio em ambientes inóspitos

Os pontas de contato Centerfire™ são fáceis de usar, apresentam alto desempenho e oferecem 
melhores aberturas do arco, menos respingo e soldas mais uniformes, além de terem uma duração 
até três vezes maior do que as marcas da concorrência

Estão disponíveis pescoços revestidos e com armadura em alumínio em diversos tamanhos, 
proporcionando acessibilidade ideal e um maior conforto para o operador

O gatilho é vedado contra contaminantes externos, é fácil de substituir e absorve menos calor que um 
gatilho metálico, oferecendo vida útil prolongada, maior tempo de arco e menor produção de calor

CONSUMÍVEIS
-  A Série Quik Tip pode ser instalada ou trocada 

com facilidade com um simples giro após uma 
requeima do fio

CHAVE PROGRAMÁVEL DUPLA OPCIONAL
-  Possibilita ajustar facilmente a velocidade da alimentação 

de fio durante a soldagem

PESCOÇO
-  O pescoço Hi-Viz leve e giratório minimiza a fadiga 

do usuário e melhora a visibilidade da solda

ALÇA
-  Design da alça moldado e avançado que ajuda a reduzir 

o tempo de inatividade relacionado à fadiga do usuário

CABOS INTERNOS DO GATILHO
-  Impede que o cabo do gatilho fique 

emaranhado nos equipamentos ao 
redor

Consulte a ficha de especificações Dura-Flux 
(SP-DF) em BernardWelds.com/spec para obter 
uma lista completa de números de peças.



BernardWelds.com/FumeGuns

ACESSO RÁPIDO AO SITE:

NOVO! PISTOLAS MIG PARA EXTRAÇÃO DE FUMAÇA CLEAN AIR ™ DA BERNARD
VÁ DIRETO À FONTE! 

Diminua a fumaça na fonte com a Pistola MIG para Extração de Fumaça Clean Air industrial da Bernard! Manter um ambiente de trabalho 

limpo e mais adequado é importante e a Bernard compreende a necessidade de uma solução confiável para a extração de fumaça. 

PISTOLAS MIG PARA EXTRAÇÃO DE FUMAÇA 
FILTAIR™ DA BERNARD
EXTRAIA FUMAÇAS NO CORDÃO DE SOLDA! 

Extraia fumaças com a Pistola MIG para Extração de Fumaça FILTAIR 

da Bernard e ajude a manter um ambiente de trabalho limpo! 

COMO FUNCIONA A PISTOLA MIG PARA 
EXTRAÇÃO DE FUMAÇA CLEAN AIR™ DA 
BERNARD?
A nova Pistola MIG para Extração de Fumaça Clean Air da 
Bernard é perfeita para a maioria das aplicações de soldagem 
de fios sólidos e fluxados e é compatível com sistemas de vácuo 
da maioria dos principais fabricantes. As fumaças de solda são 
capturadas na parte dianteira da pistola através da câmara de 
vácuo cromada, aspiradas através da alça da Pistola Clean Air 
da Bernard e inseridas na mangueira para uma porta no sistema 
de vácuo. 

Para facilitar o manejo e minimizar a fadiga no pulso, a alça reta 
confortável da pistola com revestimento em borracha tem uma 
conexão da mangueira giratória de 360° para a mangueira de 
vácuo. Um controle de extração ajustável na parte dianteira da 
alça da pistola permite que o soldador equilibre a sucção com o 
fluxo de gás de proteção como segurança contra a porosidade.

CONSUMÍVEIS
-  Escolha entre os consumíveis 

Centerfire™, Quik Tip™ ou 
TOUGH LOCK™

PROTETOR DO BICO
- Adapta-se a uma das quatro posições fixas

ALÇA 
-  O revestimento moldado em borracha 

na alça oferece conforto e controle

MANGUEIRA DE VÁCUO 
GIRATÓRIA
-  Mangueira giratória de 360° que 

dá maior flexibilidade e equilíbrio

MANGUEIRA DE VÁCUO
-  Mangueira de vácuo resistente a 

esmagamento e rasgo com uma 
conexão rosqueada para facilitar a 
reposição

14 15

Disponível nos modelos de 300 e 400 amp

Controle de vácuo na parte dianteira da alça permite o 
equilíbrio da sucção com o fluxo de gás de proteção como 
segurança contra a porosidade

A alça leve e menor melhora o manejo e o conforto do 
operador

A mangueira de vácuo giratória na parte traseira melhora a 
flexibilidade e minimiza a fadiga no pulso

Disponível com os consumíveis Centerfire™ ou Quik Tip™ 
que garantem uma abertura do arco confiável, ajudam 
a reduzir respingos e duram mais do que as marcas da 
concorrência

Disponível nos modelos de 400, 500 e 600 amp

Deslize com facilidade o protetor do bico para uma das quatro posições e otimize a captura de fumaça, o fluxo de gás e o 
acesso à solda

Reformuladas para corresponderem perfeitamente ao peso, tamanho da alça, durabilidade e desempenho industrial das pistolas 
MIG da Bernard

Mangueira giratória de 360° que dá maior flexibilidade e equilíbrio

Ideal para uso com fios sólidos e fluxados 

Compatível com sistemas de vácuo da maioria das fabricantes

Disponível com os consumíveis Centerfire™, Quik Tip™ ou TOUGH LOCK™ que garantem uma abertura do arco confiável, 
ajudam a reduzir respingos e duram mais do que as marcas da concorrência

A mangueira de vácuo é resistente a esmagamento e rasgo, e é tão durável que elimina a necessidade de um protetor volumoso 
para a mangueira de vácuo

PISTOLAS MIG PARA EXTRAÇÃO DE 
FUMAÇA DA BERNARD

CONFIGURE 
ONLINE EM 

BernardWelds.com/
ConfigureMyGun

Consulte a ficha de especificações para a extração de fumaça FILTAIR 
(SP-FFE) em BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa 
de números de peças.
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PESCOÇOS ESPECIALIZADOS

PESCOÇOS FLEXÍVEIS PARA AS ALÇAS SÉRIE B E SÉRIE O (PISTOLAS MIG BTB)

Economize mão de obra e tempo: altere, gire ou dobre o pescoço para o ângulo desejado sem ferramentas

A conexão melhora a condutividade para melhor qualidade de soldagem, diminui o calor para aumentar o 
conforto do operador

Disponíveis nos tamanhos de 6" e 8" e são facilmente removidas para a troca da camisa

Compatível com os consumíveis Centerfire™ ou Quik Tip™

PESCOÇOS FLEXÍVEIS PARA AS ALÇAS SÉRIE T (PISTOLAS MIG BTB)

Ângulo de dobra de até 80°

Tubo condutor de cobre trançado 

Pode ser substituído sem prejudicar as conexões do cabo

São compatíveis com os consumíveis selecionados Tregaskiss™ TOUGH LOCK™ e Tregaskiss TOUGH ACCESS™ 

ACOPLADOR DE PESCOÇO Q

Projetado para conectar quaisquer dois pescoços Q

Oferece flexibilidade e economia, minimizando a necessidade de pedir pescoços especiais

Compatível com qualquer pescoço giratório 

GARRA DO PESCOÇO PARA PISTOLAS MIG DE ALÇA CURVA

Luva de borracha para altas temperaturas 

Projetada para reduzir a exposição ao calor e ajudar o usuário a segurar o pescoço em uma posição estável

Melhora a qualidade da solda geral e reduz o cansaço do operador

GARRA DO PESCOÇO PARA PISTOLAS MIG DE ALÇA RETA CONFIGURADAS COM PESCOÇOS FIXOS

Mola metálica para trabalhos pesados 

Projetada para reduzir a exposição ao calor e ajudar o usuário a segurar o pescoço em uma 
posição estável

Melhora a qualidade da solda geral e reduz o cansaço do operador

PESCOÇOS ESPECIALIZADOS

Diversos tamanhos e dobras disponíveis para posições de acesso limitadas e melhor conforto do operador

É possível que haja custos e/ou prazos de entrega adicionais

Se você não conseguir alcançar juntas de solda de maneira confortável usando um de nossos diversos pescoços padrão, 
considere adicionar um dos seguintes pescoços especializados ou acessórios de pescoço à sua Pistola MIG da Bernard:

CONSUMÍVEIS DA PISTOLA MIG

Centerfire™ Quik Tip™ TOUGH LOCK™ da 
Tregaskis™

TOUGH ACCESS™ 
da Tregaskiss

Pistolas MIG BTB SP

Pistolas MIG TGX™ CK CK

Pistolas MIG W-Gun™ 

Pistolas MIG T-Gun (resfriadas a água) SP

Série de extração de fumaça FILTAIR™ 

da Bernard

Dura-Flux™ com camisa substituível do 
cabo de alimentação

Dura-Flux com camisa fixa do cabo

Para obter ajuda ao escolher a série de consumíveis compatível com sua pistola MIG, consulte o gráfico de referência abaixo:

GUIA:   Compatível
 SP Compatível, mas pode exigir peças especiais. Consulte a ficha de especificações para obter detalhes.
 CK Compatível, mas exige o kit de conversão

TABELA DE COMPATIBILIDADE DOS CONSUMÍVEIS COM A SÉRIE DA PISTOLA MIG

Centerfire™ Quik Tip™ TOUGH LOCK™ da 
Tregaskis™

TOUGH ACCESS™ da 
Tregaskiss

Serviço padrão

Serviços pesados

Ponta de contato fácil de substituir (sem roscas)

Pontas de contato rosqueadas

Pontas extras para serviços pesados disponíveis

Pontas cônicas disponíveis

Pontas de cromo zircônio disponíveis

Bicos roscados

Bocais deslizantes

O bocal possui proteção contra respingos embutida

Peças de conversão da concorrência disponíveis

Compacto - soldas de difícil acesso

Trava cônica - Ponta para difusor/cabeça

Trava cônica - Difusor/cabeça para o pescoço

Deseja encontrar um recurso ou uma opção específicos na sua série de consumíveis? Analise a tabela de comparação abaixo:

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CONSUMÍVEIS

BernardWelds.com/Consumables

ACESSO RÁPIDO AO SITE:
BernardWelds.com/SpecialtyNecks

ACESSO RÁPIDO AO SITE:
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CONSUMÍVEIS TOUGH LOCK CONSUMÍVEIS CENTERFIRE 

VEJA COMO TUDO CONTRIBUI PARA PRODUZIR UM ÓTIMO DESEMPENHO
A Bernard acredita que é importante escolher consumíveis de longa duração para evitar substituições e retrabalho, gerar melhor tempo 
de arco e aperfeiçoar o resultado. Os consumíveis Série Centerfire™ são fáceis de usar e fornecem melhores aberturas de arco, menos 
respingos e soldagens mais consistentes.

As pontas de contato Centerfire não são rosqueadas e são mantidas no lugar pelo bocal. Essas pontas de 
contato ficam travadas e permanecem centralizadas mesmo após uso excessivo para uma melhor consistência 
da solda. É rápido e fácil substituir a ponta durante a manutenção de rotina ou após a requeima do arame.

Basta desparafusar o bico com a mão, substituir a ponta e apertar o bico com a mão de volta no lugar  
(não é necessário usar ferramentas).

Os consumíveis são adequados para aplicações comerciais leves ou de serviços pesados. 

O bocal Centerfire possui uma proteção contra respingos embutida que suaviza e concentra o fluxo de  
gás para minimizar a oxidação e a contaminação da solda. 

Os bicos de contato Centerfire podem ser giradas em 360° para criar novas superfícies de desgaste e 
prolongar a vida útil da ponta.

Série Centerfire HD 

Disponível para aplicações de serviços pesados como construção naval, fabricação e outras 
operações de manufatura de equipamentos pesados. Os bicos Centerfire para serviços pesados 
possuem um bico tipo cone removível, paredes mais grossas e um isolador para altas temperaturas. 
O bico tipo cone removível reduz o tempo de inatividade e os custos com consumíveis ao permitir 
que os operadores substituam somente o cone (a parte do bocal mais frequentemente danificada) 
sem retirar e substituir todo o corpo do bocal para a remoção de respingos.

Isolador de pescoço Bocal desejado Adaptador Isolador Difusor de gás

Série TGX
Pequeno N/A 4323R DS-1T

Grande N/A 4423R D-1T

VOCÊ SABIA QUE PODE USAR OS CONSUMÍVEIS CENTERFIRE NAS PISTOLAS MIG TGX™ RESFRIADAS A AR?
Veja os números de peças na tabela abaixo:

 SÉRIE DE CONVERSÃO CENTERFIRE

Ponta de contato não rosqueada com 
base cônica e diâmetro amplo para 
boa dissipação de calor.

O bocal rosqueado mantém a ponta de 
contato centralizada para um melhor 
posicionamento da solda e menos 
respingos.

O isolador composto prolonga a vida útil, 
resiste ao calor e ao desgaste.

O difusor conecta-se à ponta de contato com 
segurança oferecendo melhor condutividade.

A proteção contra respingos embutida 
protege o difusor e melhora o fluxo de gás.

Tregaskiss.com/TOUGHLOCK

ACESSO RÁPIDO AO SITE:
BernardWelds.com/Centerfire

ACESSO RÁPIDO AO SITE:

Use os consumíveis TOUGH LOCK™ para reduzir os custos operacionais e aumentar a produtividade! Esse sistema possui a inovadora 
ponta de contato TOUGH LOCK e cabeça de retenção e é compatível com as pistolas MIG BTB, Série TGX e Série T-Gun resfriada a água.

As pontas de contato TOUGH LOCK são usinadas de forma precisa usando um processo que controla rigorosamente as tolerâncias de 
ponta. As cabeças de retenção TOUGH LOCK contam com a tecnologia cônica dupla (cones em ambos os lados mantêm os consumíveis 
travados da ponta ao pescoço) que melhora a consistência da solda e a dissipação de calor para uma maior vida útil da ponta e máximo 
desempenho.

CARACTERÍSTICAS QUE MELHORAM O DESEMPENHO

Trava a pistola da ponta de contato ao pescoço para impedir afrouxamento devido à vibração

Consumíveis travados criam soldas mais consistentes

O contato de área de superfície entre consumíveis firmemente travados ajuda a maximizar a dissipação de calor e a vida útil da ponta

Remoção e reposição simplificadas da ponta de contato quando a cabeça de retenção permanece encaixada no pescoço

BOCAIS TREGASKISS

Os bocais Tregaskiss™ foram projetados para serem utilizados com os 
consumíveis TOUGH LOCK. Desenvolvidos para serem extremamente 
resistentes e duráveis, os bocais Tregaskiss são feitos de cobre ou latão 
estirado a frio. O acabamento liso e as bodas arredondadas ajudam a 
minimizar o acúmulo de respingos de solda.

Disponível em uma ampla variedade de estilos e materiais

O inserto de latão nos bocais mantém o diâmetro interno e impede 
a movimentação do bico

O isolador de fibra de vidro resistente a altas temperaturas isola 
eletricamente o bocal da cabeça de retenção

A crimpagem para serviços pesados mantém três camadas juntas

PONTA DE CONTATO
-  A temperatura mais baixa 

da ponta reduz o desgaste e 
prolonga a vida útil da ponta

MAIOR ÁREA DE 
SUPERFÍCIE
-  O maior contato entre a ponta, 

a cabeça e o pescoço maximiza 
a dissipação de calor

DESIGN DE  
ROSCA DE CABO DUPLO
-  Oferece uma rotação de 180° 

na ponta para prolongar sua 
vida útil

TECNOLOGIA DE  
CONE DUPLO
-  Impede o afrouxamento da 

ponta e da cabeça de retenção

Consulte a ficha de 
especificações para a 
série de consumíveis 
Centerfire (SP-CFC) em 
BernardWelds.com/spec 
para obter uma lista 
completa de números 
de peças.

Consulte a ficha de especificações do sistema de consumíveis TOUGH LOCK 
(SP-TLC) em BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa de 
números de peças.
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CONSUMÍVEIS DA SÉRIE DE 
CONVERSÃO DA CONCORRÊNCIA 

Não utiliza uma pistola MIG da Bernard no momento? Você ainda pode se beneficiar imediatamente com os consumíveis 
CenterfireTM ou TOUGH LOCKTM usando as peças de conversão da concorrência. Melhore o desempenho e padronize os consumíveis 
para todas as suas marcas de pistolas, minimizando os custos com o gerenciamento de inventários.

TABELA DE CONVERSÃO CENTERFIRE

Fabricante da pistola Modelo de pistola
Bocal 

desejado
Adaptador Isolador Difusor de gás

Lincoln® Magnum® 300, Magnum 400
Pequeno

Não é necessário
DS-1T

D-1TGrande

Tweco®

160 MINI MIG
Pequeno 1380020 4323R DS-1

Grande 1380020 10012 D-1

N° 3, N° 4 TUFF-N-LITE, SUPRA® XT 
(consumíveis HD)

Pequeno
Não é necessário

4323R DS-1T

Grande 4423R D-1T

Spray Master® 450
Pequeno

Não é necessário

4323R 
(2 necessários)

DS-1T

Grande 4423R D-1T

ELC 250, ELC 350, Spray Master 
250, Spray Master 350

Pequeno 1380012 4323R DS-1

Grande 1380012 10012 D-1

TABELA DE CONVERSÃO TOUGH LOCK DA TREGASKISS

Fabricante da pistola Modelo de pistola
Pescoço da 

pistola

Cabeça de 
retenção para 

serviços pesados 
TOUGH LOCK

Isolador 
de 

pescoço
Adaptador

RETENTOR 
DA CAMISA 

QUICK 
LOAD™

Binzel® ALPHA N/A 404-46 402-11 N/A N/A

Lincoln

Lincoln Magnum 300
KP1929 / KP1928

/KP1941
404-20 402-14 N/A N/A

Lincoln Magnum 400

Tweco

Tweco Nº 3 63J-60

404-20 402-14 N/A 415-37*

Tweco Nº 4 64J-60

Spray Master 350 MS63-60

Spray Master 450 MS64H-60

Weldskill 400 64A-60

MINI MIG N/A 402-19 404-64N/A        N/A

Os nomes de marcas e produtos mencionados acima são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

*Observação: A cabeça de retenção TOUGH LOCK 404-20 se adapta à maioria dos pescoços que tenham uma rosca -18 externa de 9/16", independentemente do ângulo. 

Peça o retentor da camisa QUICK LOAD 415-37 para usar as camisas QUICK LOAD da Tregaskiss em fios com tamanhos entre 0,030" e 5/64".

Os nomes de marcas e produtos mencionados acima são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

OBSERVAÇÃO: Há mais opções disponíveis em BernardWelds.com/Conversion.

BernardWelds.com/Conversion

ACESSO RÁPIDO AO SITE:

4323R

4423R

OUTROS CONSUMÍVEIS

CONSUMÍVEIS TOUGH ACCESS™

PREOCUPADO EM CHEGAR A LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO?

Os consumíveis TOUGH ACCESS são uma linha moderna de consumíveis de soldagem.

 

CONSUMÍVEIS QUIK TIP™ 
Os bicos de contato Quik Tip da Bernard foram concebidas com uma trava cônica rosqueada que aumenta a vida útil da ponta 
oferecendo excelente transferência de calor e condutividade elétrica.

Em caso de requeima do fio, um giro rápido permitirá voltar ao trabalho em alguns 
minutos

Os difusores de gás Quik Tip possuem batentes positivos do bocal para prender as 
pontas de contato Quik Tip em uma posição fixa para garantir repetibilidade superior, 
bem como soldas consistentes e de qualidade

Os bocais Quik Tip estão disponíveis em dois estilos — rosqueado ou deslizante — 
com diversos diâmetros de orifício para uma perfeita cobertura de gás protetor

Basta um giro rápido para instalar as 
pontas de contato Quik Tip.

Permitem alcançar lugares que seriam impossíveis de acessar de outra 
maneira devido ao design complexo da instalação ou soldagem

Compatíveis com as pontas de contato TOUGH LOCK™

Disponíveis nos estilos reto e gargalo

Bico tipo gargalo

Bocal reto

SÉRIE QUIK TIP HD
A série Quik Tip HD da Bernard possui um bocal de duas peças formado por bico tipo 
cone e o corpo. O bico tipo cone removível reduz o tempo de inatividade e os custos com 
consumíveis por permitir a substituição do cone (a parte do bocal mais frequentemente 
danificada) sem retirar e substituir o bocal inteiro. Os consumíveis Quick Tip HD da Bernard 
foram projetados para aplicações de serviços pesados como construção naval, produção de 
reboques e outras operações de fabricação de equipamentos pesados.

BernardWelds.com/QuikTip
Tregaskiss.com/TOUGHACCESS

ACESSOS RÁPIDOS AO SITE:

Consulte a ficha de especificações para a série de consumíveis Quick Tip (SP-QTC) em BernardWelds.com/spec 
para obter uma lista completa de números de peças.

Consulte a ficha de especificações (SP-TLC) de consumíveis e série de 
conversão TOUGH LOCK na página BernardWelds.com/spec para obter uma lista 
completa de números de peças da série de consumíveis TOUGH ACCESS.
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NOVAS CAMISAS UNIVERSAIS
Tamanho do fio Cor da camisa 10 POL. (3,05 m) 15 POL. (4,57 m) 25 POL. (7,62 m)

0,023" - 0,030" Amarelo --- L1A-15 L1A-25

0,030" - 0,035" Verde --- L2A-15 L2A-25

0,035" - 0,045" Branco L3A-10* L3A-15* L3A-25*

0,045" - 1/16" Vermelho L4A-10** L4A-15** L4A-25**

5/64" Azul --- L6A-15 L6A-25

3/32" Cinza --- L7A-15 L7A-25

7/64" - 1/8" Preto --- L8A-15 L8A-25

CAMISAS QUICK LOAD 

ECONOMIZE TEMPO E DINHEIRO 
CARREGANDO SEUS CAMISAS  
NA PARTE DIANTEIRA! 
As camisas QUICK LOAD™ exigem menos da metade de tempo 
e esforço para sua instalação em comparação com camisas 
convencionais e estão disponíveis em tamanhos de até 25 pol.

Compre separadamente e instale um retentor da camisa QUICK 
LOAD no pino de alimentação antes de usar uma camisa QUICK 
LOAD pela primeira vez.

Basta realizar uma instalação rápida!

O sistema de duas peças possibilita a substituição através do 
pescoço da pistola MIG enquanto permanece conectada ao 
alimentador.

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA!

Sem necessidade de corte e desperdício de fios.

Evite ter de remover a pistola MIG do alimentador de fio

Para fios com tamanhos entre 0,023" e 3/32"

Camisas muito longas ou muito curtas podem provocar 
problemas graves na alimentação de fio. Não deixe de 
usar o medidor da camisa conforme orientado para 
cortar a camisa no tamanho correto.

Não é necessário subir para trocar as camisas 
nas pistolas MIG semiautomáticas conectadas aos 
alimentadores montados em lança

Remova consumíveis da 
ponta e deslize a camisa 
sobre o fio, usando-o como 
um guia.

Na instalação inicial, o retentor deve ser 
instalado dentro do pino de alimentação

Depois que o retentor estiver instalado, 
todas as substituições futuras serão 
realizadas na parte dianteira da pistola 
MIG

BernardWelds.com/QUICKLOAD

ACESSO RÁPIDO AO SITE:CAMISAS CONVENCIONAIS UNIVERSAIS

CAMISAS CONVENCIONAIS UNIVERSAIS DA BERNARD
As camisas tradicionais universais são compatíveis com todas as pistolas antigas MIG Q-Gun™, S-Gun™ e T-Gun™ resfriadas a ar, série 
TGX™ e todas as pistolas MIG BTB, o que permite simplificar e reduzir seu inventário. Codificadas por cores por tamanho do fio para 
fácil identificação, essas camisas são feitas com corda de piano com alto teor de carbono para garantir a alimentação de fio suave e 
vida útil prolongada. As camisas estão disponíveis em tamanhos de até 25 pol. (7,6 m) para diferentes tamanhos de fio. Consulte os 
números de peças e tamanhos de fios na tabela abaixo. 

CAMISA DA BERNARD
MUITO ECONÔMICA E PERMITE VOLTAR AO TRABALHO EM MINUTOS!

As camisas de reposição substituem apenas a área da camisa mais obstruída e desgastada para reduzir a quantidade de tempo de 
inatividade da pistola e para minimizar o inventário. Essas camisas permitem a troca de pescoço rápida e fácil para que pistolas 
possam ser facilmente adaptadas a múltiplas aplicações. As camisas Bernard conectam-se a camisas convencionais na base do 
pescoço e passam pela área de desgaste mais comum até a ponta de contato. As camisas estão disponíveis em tamanhos adequados 
para fios de 0,023" a 1/16". 

Corte a camisa danificada na parte que entra no 
pescoço, deslize a camisa na camisa existente e 
aperte o pescoço para ajustá-lo

* Camisa padrão para pistolas de 0,035" e 0,045"

**Camisa padrão para pistolas de 1/16" 

Consulte a ficha de especificações das camisas de reposição (SP-JL) em BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.

Consulte a ficha de especificações da camisa QUICK LOAD (SP-QLL) em 
BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.

Consulte a ficha de especificações da camisa tradicional universal (SP-L) em 
BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.
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UMA COMBINAÇÃO REVOLUCIONÁRIA
O sistema AutoLength™ da camisa QUICK LOAD™ foi projetado para minimizar o tempo de inatividade, problemas de alimentação e 
qualidade associados normalmente ao corte da camisa no tamanho incorreto. Esse novo sistema foi desenvolvido especificamente 
para uso com Camisas QUICK LOAD.

SISTEMA AUTOLENGTH DA 
CAMISA QUICK LOAD 

Permite tolerância de até 1" (2,54 cm) se a camisa for muito curta

Acomoda o movimento da camisa durante a soldagem

Minimiza problemas causados pelo corte da camisa no tamanho incorreto

Reduz as requeimas do fio causadas pela falta de alinhamento entre a camisa e a ponta de contato

Melhora a capacidade de alimentação de fio ao aprimorar o alinhamento do fio com a ponta de contato

PROBLEMA: Problemas na alimentação de fio provocados 
por camisas que são muito curtas resultam na ineficiência do 
processo de soldagem e tempo de inatividade indesejado.

SOLUÇÃO: Uma atualização do sistema para este novo produto 
inovador compensa as camisas que são muito curtas para ajudar 
a melhorar a eficiência da soldagem e reduzir os gastos com o 
tempo de inatividade.

COMO FUNCIONA?
Localizado dentro do pino de alimentação, esse módulo acionado 
por mola aplica pressão contínua na camisa. Isso garante que a 
camisa permaneça corretamente na cabeça de retenção e permite 
tolerância de até 1" caso a camisa for cortada muito pequena.

Confira nossa animação 
em 3D ou assista a uma 
demonstração de produto 
em Tregaskiss.com/
AutoLength

Conecte sua pistola MIG semiautomática da Bernard aos alimentadores de fio da maioria das fabricantes usando nossos novos pinos 
de alimentação universais. Encontre a marca e o modelo do seu alimentador na tabela abaixo para selecionar o pino de alimentação 
correto para sua pistola MIG:

MARCA DO ALIMENTADOR MODELO DO ALIMENTADOR
NOME DO PINO DE 

ALIMENTAÇÃO

Miller®

Todos os alimentadores Miller*
(*Exceto série 10, série 30, série 35, série 70, série 80, Migman e XRA)

Miller 

Série 10, 10E, série 30, 30A, 30B, 30E, série 70, 70A, série 80, 80A, MM10A e XRA Bernard*

Lincoln®

Wirematic 250/255, série SP, IdealARC SP255, MIGPak10, MIGPak55, WeldPak100, série PowerMIG, PowerFeed 10M, 
PowerFeed 25M, DH-10, LF-72, LN-10, LN-15, LN-25 PRO, STT-10 

(Observação: Quando o alimentador estiver equipado para aceitar o pino estilo Tweco N°4)
Tweco® Nº 4 (cabo Lincoln)

PowerMig 255 e 300, SP 170, Wirematic 250 e 255, WeldPack 100 Tweco N°4 (cabo Miller)

LN-7, LN-8, LN-9, LN-22, LN-23P, LN-25, Suitcase, LN-741, LN-742, Synergic 7 Lincoln

Hobart®

Série Ironman Miller 

Série Beta-MIG, Digital 2000, Dual Digital, série PortaFeed, série UltraFeed, Handler
Tweco N°4 

(cabo padrão)

200, 2400 (pino grande)
Tweco Nº 5  

(cabo padrão)

OXO® AVC-8Q, AVC-30Q OXO

ESAB® NAS MultiMaster 260, DuraDrive 4-30, DuraDrive 4-48 Tweco N°4 (plugue NAS)

ESAB®

Airco®

L-Tec®

ME-2, série MIGMaster, DigiMIG Dual, DigiPlus, DigiPulse, DipStick 160, DipPak 250, DipPak 300, Med 20, Med 40, 
MIGhty, MIGhty 4 HD, MIGhty V, Universal V, MIG 2E, MIG 4HD

Euro

Thermal Arc® 210GM, 250GM, DIGITAL 2000, DUAL DIGITAL 2000, TAF-2, TAF-4
Tweco N°4 

(cabo padrão)

OTC®
CM-145, CM-146, CM-147, CM-231, CM-747, DynaAuto Bernard*

CMUS-511 Tweco N°4 (cabo Miller)

* Consulte a ficha de especificações do pino de alimentação (SP-PPK) em BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa de números de peças. 
Consulte a ficha de especificações do alimentador Quick Connect da Bernard para obter o kit adequado que se adapte ao modelo do seu alimentador.
Se o seu alimentador não estiver presente na tabela acima, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Bernard enviando um e-mail para  
cs@itwmig.com ou ligue para 1-855-MIGWELD (644-9353) (EUA). Os nomes de marcas e produtos mencionados acima são marcas comerciais de  
seus respectivos proprietários.

NOVO!

TAMANHO 
DO FIO

ALIMENTADOR
N° DE PEÇA DO PINO 

AUTOLENGTH
INTERCAMBIÁVEL COM PINO 
DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO

N° DE PEÇA DO CAMISA 
QUICK LOAD

Miller® 214-81 214-1

415-35-25Q

415-116-25Q

Miller 214-86 214-6-116

Tweco® Nº 4 214-80 214

Tweco Nº 5 214-812 214-12

Lincoln® 214-82 214-2

Euro 425-820 425-20

Miller 214-91 214-1

Miller 214-96 214-6-332

Tweco Nº 4 214-90 214

Tweco Nº 5 214-912 214-12

Lincoln 214-92 214-2

Euro 425-920 425-20

BernardWelds.com/AutoLength

ACESSO RÁPIDO AO SITE:

0,035" - 
0,045"

0,052" - 
1/16"

Consulte a ficha de especificações de pinos AutoLength e camisa QUICK LOAD (SP-QLL) na página 
BernardWelds.com/spec para obter uma lista completa de números de peças.
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