Spaw SC
Kosiarzy 3
30-731 Kraków
tel: +48 12 3480721
fax: +48 12 4129892

MAGNUM MIG 212 PULS SYNERGIA
Producent: MAGNUM
Nr referencyjny: U MI 212 PULS

Informacje:
MIG 212 PULS SYNERGIA marki MAGNUM to zawansowane technologicznie, urządzenie
spawalnicze do spawania metodą MIG-MAG, MMA i LUTOSPAWANIA .
Przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali
nisko i wysoko stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów, lutospawania itp.

Cechy produktu
Zasilanie

230V/50Hz

Prąd Spawania

200A

Sprawność

60%

Prąd spawania MMA

10-130A

Prąd spawania MIG/MAG

10-200A

Funkcja MMA

TAK

Funkcja PULS

TAK

Funkcja SYNERGIA

TAK

Funkcja HOT START

TAK

Funkcja ARC FORCE

TAK

Funkcja TIG LIFT

Tak

Spawanie bez gazu

Tak

Stosowane masy szpul

1-5kg

Średnica drutu

0.6/0.8/1.0

Zabezpieczenie obudowy

IP21S

Zabezpieczenie zasilania

20A

Chłodzenie

wentylator

Napięcie biegu jałowego

64V

Pełny opis produktu
MIG 212 PULS SYNERGIA marki MAGNUM to zaawansowane technologicznie, urządzenie
spawalnicze do spawania metodą MIG-MAG, MMA i LUTOSPAWANIA .
Przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali
nisko i wysoko stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów, lutospawania itp.
MIG 212 PULS SYNERGIA przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w
warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych, przemyśle motoryzacyjnym, fabrykach itp.

19-01-2019

1/2

Urządzenie jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych
standardów, dla urządzeń spawalniczych.
Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń
elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiających
zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca
się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania,
zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.
Urządzenie MIG 212 PULS SYNERGIA posiada niespotykaną w tej klasie urządzeń funkcję
PULS oraz synergiczny program do spawania stopów aluminium.
Konstrukcja i oprogramowanie pozwala na uzyskanie najwyższej jakości spoiny przy spawaniu
wszelkich spawalnych materiałów, wykonanych ze stali czarnej, nierdzewnej, stopów miedzi i
aluminium.
Jest szczególnie polecany do łączenia elementów cienkościennych.
MMA – spawanie metodą MMA.
MIG – spawanie metodą MIG-MAG z ustawieniami
ręcznymi (MANUAL).
Al-Mg5 – spawanie metodą MIG w trybie synergicznym
stopów aluminium z magnezem, drutem o średnicy 0.8 lub
1.0 mm.
Al-Si5 – spawanie metodą MIG w trybie synergicznym
stopów aluminium z krzemem, drutem o średnicy 1.0 mm.
INOX – spawanie stali nierdzewnych i kwasoodpornych w
trybie synergicznym, drutem o średnicy 0.8 mm.
SG2 – spawanie stali „czarnej” w trybie synergicznym,
drutem o średnicy 0.8 mm.
Cu-Si3 – spawanie miedzi i lutospawanie w trybie
synergicznym, drutem o średnicy 0.8 mm.
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