
/// simply more 
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Katalog pří-
strojů   Svařovací přístroje a příslušenství – 2014

/// Dokonalost jako princip

Nová dimenze svařování

BlueEvolution® – velká iniciativa společnosti ewm v oblasti trvale udržitelného rozvoje.  
Šetří peníze, udržuje pracovní místa a chrání životní prostředí.
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Obsah

Strana

dovolené zatížení 180 A / 25 % 300 A / 40 % 350 A / 40 % – – –
120 A / 60 % 260 A / 60 % 300 A / 60 % 350 A / 60 % – 500 A / 60 %

100 A / 100 % 200 A / 100 % 270 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 %

Řízení

Picomig – – – –
Phoenix Progress – –         
Phoenix Expert – – – – – –

Strana

dovolené zatížení 350 A / 40 % – – – – –
300 A / 60 % 350 A / 60 % – 500 A / 60 % 1000 A / 60 % 500 A / 60 %

270 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 860 A / 100 % 430 A / 100 %

Řízení

Taurus Basic         
Taurus Synergic S*         – –

Strana

dovolené zatížení 330 A / 40 % – – – –
270 A / 60 % – 550 A / 60 % 550 A / 60 % 550 A / 60 %

210 A / 100 % 350 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Řízení

alpha Q   

28 28 30 30 30 30

22 22 22 22 22

44 44 44 44

Impuls

Impuls

Standardní

Standardní

Standardní

forceArc / forceArc puls

forceArc / forceArc puls*

forceArc *

coldArc / coldArc puls

rootArc / rootArc puls

rootArc *

pipeSolution

alpha Q 330 alpha Q 351 alpha Q 551 alpha Q 551 D alpha Q 551 2DV

Taurus 355 Taurus 355 Taurus 405 Taurus 505 Drážkování až 
1000 A - Taurus

Drážkování 
Taurus 505 Basic

Picomig 180 puls Picomig 305 puls Phoenix 355 puls Phoenix 355 puls Phoenix 405 puls Phoenix 505 puls

Multiprocesní impulsní svářecí přístroje MIG/MAG

Multiprocesní impulsní svářecí přístroje MIG/MAG

Impulsní multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG

Chlazení plynem  Chlazení vodou

rootArc / rootArc puls

*Taurus Synergic S: Navíc technologie MULTIMATRIX, forceArc a rootArc 

/// Dokonalost jako princip

Nová dimenze svařování
Šetřete náklady pomocí technologie MULTIMATRIX!
Kompletní systém od jediného dodavatele, od svařovacího přístroje přes 
svařovací hořáky až po přídavné materiály pro svařování optimalizované 
pro konkrétní procesy.

*kromě provedení Picomig 
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Strana

dovolené zatížení 350 A / 40 % – – – – –
300 A / 60 % 350 A / 60 % – 500 A / 60 % 1000 A / 60 % 500 A / 60 %

270 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 860 A / 100 % 430 A / 100 %

Řízení

Taurus Basic         
Taurus Synergic S*         – –

Strana

dovolené zatížení 330 A / 40 % – – – –
270 A / 60 % – 550 A / 60 % 550 A / 60 % 550 A / 60 %

210 A / 100 % 350 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Řízení

alpha Q   

– – – – – – – –
– 500 A / 60 % – – 450 A / 80 % 550 A / 60 % 550 A / 60 % 550 A / 60 %

400 A / 100 % 430 A / 100 % 350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

– – – – – – – –

– – – –

– – – – – –
– 500 A / 60 % – – 450 A / 80 % 550 A / 60 %

400 A / 100 % 430 A / 100 % 350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

        
        

32 32 32 32 32 32 32

46 46 46 46 46

Taurus 401 Taurus 501 Taurus 351 Taurus 401 Taurus 451 Taurus 551

Picomig 180 puls Picomig 305 puls Phoenix 355 puls Phoenix 355 puls Phoenix 405 puls Phoenix 505 puls Phoenix 401 puls Phoenix 501 puls Phoenix 351 puls Phoenix 401 puls Phoenix 451 puls Phoenix 551 puls Phoenix 551 puls D Phoenix 551 puls 
2DV

32

46

Inovativní metody svařování MIG/MAG

Impuls / standardní svařova-
cí oblouk:

forceArc / forceArc puls coldArc / coldArc pulsrootArc / rootArc puls

pipeSolution

Impulsní svařovací oblouk: Kontrolovaný 
pulsní oblouk bez zkratů pro všechny 
polohy

 
Standardní svařovací oblouk: Regulovaný 
zkratový oblouk až daleko do přechodové 
oblasti

Směrově stabilní účinný oblouk s minimali-
zovanou teplotou, hlubokým závarem pro 
horní výkonové pásmo.

Účinný svařovací oblouk k rychlému a 
bezpečnému svařování ve všech polohách 
s mezerou i bez mezery.

coldArc:  Zkratový oblouk s nízkou tvorbou roz-
střiku a minimalizovanou teplotou ke svařování 
bez větších deformací a k pájení, průvar kořene 
s vynikajícím přemostěním mezer 

coldArc puls:  Optimální doplnění pro horní 
výkonové pásmo s cíleným pronikáním 
tepla tam, kde je teplo potřebné. 

rootArc:  Zkratový oblouk s perfektním 
modelováním ke snadnému přemostění 
mezer a ke svařování ve vynucených 
svařovacích polohách.
rootArc puls:  Perfektní doplnění cílené-
ho vneseného tepla pro horní výkonové 
pásmo

years
24 hours| 7 days3
years
transformer & rectifier5

WARRANTY

3 Years

5 Years transformer
and rectifier

WARRANTY
24 hours| 7 days

3 Years

5 Years transformer
and rectifier

ewm-warranty
24 hours| 7 days

WARRANTY
24 hours| 7 days

Years Years
transformer
and rectifier3 5

ewm-warranty
24 hours| 7 days

Years Years
transformer
and rectifier3 53 roky záruka i v 3směnném provozu,  

24 hodin/7 dní 

5 let záruka na transformátor a usměrňovač
24 hodin/7 dní
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Strana

dovolené zatížení 150 A / 15 % 220 A / 15 % 250 A / 20 % 300 A / 20 % 300 A / 40 % 350 A / 40 %

– – – – 190 A / 60 % 250 A / 60 %

55 A / 100 % 85 A / 100 % 125 A / 100 % 150 A / 100 % 160 A / 100 % 220 A / 100 %

Řízení

M 1.02   
M 2.20 – – –
M 2.40 – – –

60 60 60 60 6060

n Obsah

Mira 151 Mira 221 Mira 251 Mira 301 Saturn 301 Saturn 351

Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané

Standardní

Chlazení plynem/chlazení vodou

Příslušenství 

Podavače drátu Svazky propojovacích hadic Hořáky / funkční hořáky Dálkový ovladač Chladicí moduly Transportní vozíky
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Strana

dovolené zatížení 150 A / 15 % 220 A / 15 % 250 A / 20 % 300 A / 20 % 300 A / 40 % 350 A / 40 %

– – – – 190 A / 60 % 250 A / 60 %

55 A / 100 % 85 A / 100 % 125 A / 100 % 150 A / 100 % 160 A / 100 % 220 A / 100 %

Řízení

M 1.02   
M 2.20 – – –
M 2.40 – – –

Mira 151 Mira 221 Mira 251 Mira 301 Saturn 301 Saturn 351 Saturn 351 Wega 401 Wega 401 Wega 501 Wega 601

350 A / 40 % – – – 600 A / 45 %

250 A / 60 % 400 A / 60 % 400 A / 60 % 500 A / 60 % –
220 A / 100 % 300 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 450 A / 100 %

  

  

  

60 60 60 60 60

až 
25 m

až 
5 m

až 
25 m

až 
20 m

až 
5 m

Vložený pohon - miniDrive

Příklad systému:  Kompaktní svářecí přístroj + miniDrive

Příklad systému:  Dekompaktní svářecí přístroj + posuv drátu + miniDrive

57

Podavače drátu Svazky propojovacích hadic Hořáky / funkční hořáky Dálkový ovladač Chladicí moduly Transportní vozíky Sada EWM EN 1090 WPQR

58

miniDrive

miniDrive

Certifikace podle EN 1090 snadno a 
rychle:

• 52 postupů EWM pro svařování – libovolné možnosti rozší-
ření
• také použitelné pro již zakoupené invertorové systémy řady 
  alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic a Picomig
• zkontrolované a kvalifikované přídavné materiály
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Obsah

n Obsah

Strana

dovolené zatížení 200 A / 25 % – 200 A / 25 % – 230 A / 35 % 300 A / 35 % –
150 A / 60 % 120 A / 60 %  150 A / 60 % 120 A / 60 % 160 A / 60 % 240 A / 60 % 300 A / 60 %

120 A / 100 % 100 A / 100 % 120 A / 100 % 100 A / 100 % 130 A / 100 % 180 A / 100 % 250 A / 100 %

Řízení

Picotic – – – – –

Smart – – –    
Classic – – – – – –  
Classic cel – – – – – – –

Comfort – –    
Synergic – – – – – – –

activArc / spotArc – / – – / – l / l l / l l / l l / l l / l

Strana

dovolené zatížení 200 A / 35 % 230 A / 35 % 300 A / 40 %

150 A / 60 % 160 A / 60 % 270 A / 60 %

120 A / 100 % 130 A / 100 % 210 A / 100 %

Řízení

Picotic AC – –

Smart AC –   
Classic AC – –  
Comfort AC –   
Synergic AC – –  
activArc / spotArc – / – l / l l / l

68

82

68

82

68

82

68 68 68 68

Picotig 200 Picotig 200 MV Tetrix 200 Tetrix 200 MV Tetrix 230 Tetrix 300-2 Tetrix 300

Picotig 200 AC/DC Tetrix 230 AC/DC Tetrix 300 AC/DC

Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud

Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud

Příslušenství 

WIG DC

WIG DC / WIG AC

activArc®

activArc®

spotArc®

spotArc®

Ruční svařo-
vání obalenou 
elektrodou

Ruční svařo-
vání obalenou 
elektrodou

Proudový zdroj 
horkého drátu

Posuv drátu pro přídav-
ný materiál Dálkový ovladač Chladicí moduly Transportní vozíky

Chlazení plynem/chlazení vodou
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Strana

dovolené zatížení 200 A / 25 % – 200 A / 25 % – 230 A / 35 % 300 A / 35 % –
150 A / 60 % 120 A / 60 %  150 A / 60 % 120 A / 60 % 160 A / 60 % 240 A / 60 % 300 A / 60 %

120 A / 100 % 100 A / 100 % 120 A / 100 % 100 A / 100 % 130 A / 100 % 180 A / 100 % 250 A / 100 %

Řízení

Picotic – – – – –

Smart – – –    
Classic – – – – – –  
Classic cel – – – – – – –

Comfort – –    
Synergic – – – – – – –

activArc / spotArc – / – – / – l / l l / l l / l l / l l / l

Strana

dovolené zatížení 200 A / 35 % 230 A / 35 % 300 A / 40 %

150 A / 60 % 160 A / 60 % 270 A / 60 %

120 A / 100 % 130 A / 100 % 210 A / 100 %

Řízení

Picotic AC – –

Smart AC –   
Classic AC – –  
Comfort AC –   
Synergic AC – –  
activArc / spotArc – / – l / l l / l

300 A / 40 % 400 A / 35 % – – – – –
250 A / 60 % 350 A / 60 % – – 450 A / 80 % 550 A / 60 % 550 A / 60 %

200 A / 100 % 300 A / 100 % 350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

– – – – – – –

–  –

–  –

– – – – – –

–  –

– –
1)
 / 2)

– / l l / l l / l l / l l / l l / l l / l

– – – –
350 A / 60 % 450 A / 80 % 550 A / 60 % 550 A / 60 %

300 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

– – – –

–

–

–
1)
 / 2)

l / l l / l l / l l / l

92

68

84

68

84

70 70

84

70

89

79

Tetrix 300 Classic cel Tetrix 400-2 Tetrix 351 Tetrix 401 Tetrix 451 Tetrix 551 Tetrix 551 AW

Tetrix 351 AC/DC Tetrix 451 AC/DC Tetrix 551 AC/DC Tetrix 551 AC/DC AW

tigSpeed

Příklad systému:  Svářecí přístroj WIG + tigSpeed

až 
10 m

až 
4 m

Proudový zdroj 
horkého drátu

Posuv drátu pro přídav-
ný materiál Dálkový ovladač Chladicí moduly Transportní vozíky

70 79

89

tigSpeed

1) studený drát / 2) horký drát

Posuvu horkého / studeného drátu
S přesazeným pohybem drátu vpřed / zpět

1) studený drát / 2) horký drát
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Strana 96
dovolené zatížení – – 120 A / 35 % – – 400 A / 40 %

– – – – – 380 A / 60 %

20 A / 100 % 50 A / 100 % 70 A / 100 % 150 A / 100 % 300 A / 100 % 320 A / 100 %

Řízení

microplasma – – –

Classic DC – – –

Comfort DC – – –

Synergic DC – – –

Synergic AC/DC – – – – – –

activArc / spotArc – / – – / – – / – l / l l / l l / l
WIG DC / WIG AC – / – – / – – / – l / – l / – l / –

Strana

dovolené zatížení 150 A / 35 % 110 A / 35 % 180 A / 25 % 220 A / 30 % 300 A / 25 % 350 A / 35 %

120 A / 60 % 90 A / 60 % 130 A / 60 % 160 A / 60 % 220 A / 60 % 280 A / 60 %

100 A / 100 % 80 A / 100 % 120 A / 100 % 140 A / 100 % 170 A / 100 % 230 A / 100 %

Řízení

Pico 162 (MV) – – – –

Pico 180 – – – – –

Pico 220 cel puls – – – – –

Pico 300 cel (pws) – – – – –

Pico 350 cel puls (pws) – – – – –

Taurus Basic – – – – – –

WIG / drážkování l / – l / – l / – l / – l / – l / –
MAG CC-CV – – – – – l

94

100

94

100

95

100 102 102 104

95

n Obsah

Plazma

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 220 cel puls Pico 300 cel / Pico 300 
cel pws

Pico 350 cel puls / Pico 
350 cel puls pws

Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC

Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud

WIG DC / WIG AC

activArc®

spotArc®

Ruční svařo-
vání obalenou 
elektrodou

Ruční svařování oba-
lenou elektrodou

WIG DC

Drážkování

Chlazení plynem/chlazení vodou

Všeobecné příslušenství

Kladky pro posuv 
drátu PC tablet Software Cvičná stanice Welding 

Trainer Opakovací zkouška Sady náhradních dílů Kalibrovací zařízení Služby

97
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Strana 96
dovolené zatížení – – 120 A / 35 % – – 400 A / 40 %

– – – – – 380 A / 60 %

20 A / 100 % 50 A / 100 % 70 A / 100 % 150 A / 100 % 300 A / 100 % 320 A / 100 %

Řízení

microplasma – – –

Classic DC – – –

Comfort DC – – –

Synergic DC – – –

Synergic AC/DC – – – – – –

activArc / spotArc – / – – / – – / – l / l l / l l / l
WIG DC / WIG AC – / – – / – – / – l / – l / – l / –

Strana

dovolené zatížení 150 A / 35 % 110 A / 35 % 180 A / 25 % 220 A / 30 % 300 A / 25 % 350 A / 35 %

120 A / 60 % 90 A / 60 % 130 A / 60 % 160 A / 60 % 220 A / 60 % 280 A / 60 %

100 A / 100 % 80 A / 100 % 120 A / 100 % 140 A / 100 % 170 A / 100 % 230 A / 100 %

Řízení

Pico 162 (MV) – – – –

Pico 180 – – – – –

Pico 220 cel puls – – – – –

Pico 300 cel (pws) – – – – –

Pico 350 cel puls (pws) – – – – –

Taurus Basic – – – – – –

WIG / drážkování l / – l / – l / – l / – l / – l / –
MAG CC-CV – – – – – l

350 A / 40 %

325 A / 60 %

260 A / 100 %

–

–

–

–

l / l
l / l

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma

Drážkování Dálkový ovladač Transportní vozíky Držák elektrod

Příslušenství ručních svářecích přístrojů

– –

– 500 A / 60 %

400 A / 100 % 460 A / 100 %

– –

– –

– –

– –

– –

l / l l / l
– –

Taurus 405 Taurus 505

109 109

Kladky pro posuv 
drátu PC tablet Software Cvičná stanice Welding 

Trainer Opakovací zkouška Sady náhradních dílů Kalibrovací zařízení Služby

Tetrix 350 AC/DC Plasma

97

Příslušenství plazmových svářecích přístrojů

Dálkový ovladač Chladicí moduly Transportní vozíky Plynové dávkovací 
jednotky Chladicí přístroje

Symboly

Chlazení vodou

Chlazení plynem

Kompaktní

Dekompaktní

Pojízdné

Přenosné provedení



Dokonalost jako princip

forceArc
forceArc puls
Hospodárné svařování, úspory nákladů.

 Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní 
výkonové pásmo. 

Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli.

alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

Porovnání metody forceArc/standardní sprchový oblouk TWI

   Tupé svary, které jsou svařeny metodou forceArc® s úzkým úhlem otevření svaru 30° a 40°, splňují požadavky normy EN ISO 15614-
1:2004

    Díky nízkému objemu svaru se zkracuje doba svařování v porovnání se standardním sprchovým obloukem s úhlem otevření svaru 
60° až o 50 % 

    Výsledkem koutových svarů provedených metodou forceArc® je jasný pro� l závaru bez zápalu. Tím jsou rovněž splněny požadavky 
normy EN ISO 15614-1:2004

    Koutové svary provedené metodou forceArc® mají větší hloubku závaru 

30°

 Standardní sprchový oblouk  forceArc® 

 11 svarových housenek  5 svarových housenek 
 Doba svařování kratší o 50 % 

 Nezměněné mechanicko-technologické vlastnosti! 

  Hluboký závar  a díky tomu možná redukce rozmě-
ru a nebo průřezu svaru

       Rychlá regulace změny délky Stickout

      Mimořádně výhodné např. pro velmi úzké spáry a 
koutové svary 

   Menší úhel otevření svaru díku hlubokému závaru a směrově 
stabilnímu svařovacímu oblouku

    Redukce vrstev 

    Menší deformace díky tepelně minimalizovanému koncent-
rovanému svařovacímu oblouku 

    Vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky

    Perfektní svařování i s velmi dlouhými konci drátu (Stickout)

   Redukce vrubů

   Téměř bez rozstřiku 

    Mimořádně výhodné např. pro koutové svary, dynamicky na-
máhané součásti např. pro nosné díly mostů, stavbu vagónů 
a ocelových konstrukcí

    Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné 
jemnozrnné oceli.

    Ruční a automatizované aplikace  

60°

MULTIMATRIX

 

/// Dokonalost jako princip 

  Celková úspora nákladů až 60 %

      Minimální náročnost přípravy svaru 

     Menší počet vrstev

     Menší množství přídavného materiálu a menší spotřeba 
ochranného plynu

     Kratší doba svařování   

  Mimořádně výhodné u dynamicky namáhaných součástí

// forceArc    // forceArc puls

  Kombinace forceArc puls, forceArc a coldArc

  Kořenová vrstva coldArc, mezivrstvy forceArc a krycí vrstva  forceArc puls

  Úspora svarových vrstev díky menšímu úhlu otevření

  Perfektní zapalování a vyplnění kráteru metodou forceArc puls, svařování metodou 
forceArc

     Nižší míra deformace materiálů díky menší míře vneseného tepla

      Nižší teplota mezivrstev a minimalizace změn struktury

      Mimořádně výhodné např. při svařování jemnozrnných konstrukčních ocelí

      Redukované smršťování úhlů v koutových svarech 

  Celková úspora nákladů 60 %
při porovnání metody forceArc® a standardní-
ho sprchového oblouku.

   Úspora až 35 % nákladů na elektrický proud 
při stejném odtavovacím výkonu v porovná-
ní s běžným sprchovým obloukem

  Až o 50 % nižší emise škodlivin díky redukci 
kouře ze svařování

  Úspora nákladů snížením počtu vrstev

   Méně dokončovacích prací následkem nižší-
ho rozstřiku

  Menší deformace díky tepelně minimali-
zovanému koncentrovanému svařovacímu 
oblouku

  Směrově stabilní svařovací oblouk s vysokým 
tlakem a značnou hloubkou závaru s men-
šími vruby díky vysoce dynamické regulaci 
proudu

Plech: S 355; 30 mm
Plyn: M21-ArC-18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky: 11
Umístění: PB/PA
Úhel otevření svaru:  25 °
Jednostranně svařováno, 
bez podložení svarové 
lázně, metoda
forceArc

Hospodárné svařování, úspory nákladů.

forceArc
forceArc puls

Plech: S 235; 20 mm
Plyn: M21-ArC-18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky:  4
Poloha: PC
Úhel otevření svaru:  10 °
Svařováno na jedné straně, 
bez podložení svarové 
lázně

Kombinace coldArc, forceArc a 

forcArc puls

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

coldArc

forceArc

forceArc puls

Výhody technologie MULTIMATRIXSada EWM EN 1090 WPQR šetří čas a peníze
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Dokonalost jako princip

forceArc
forceArc puls
Hospodárné svařování, úspory nákladů.

 Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní 
výkonové pásmo. 

Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné jemnozrnné oceli.

alpha Q pulsPhoenix pulsTaurus
Synergic S

Porovnání metody forceArc/standardní sprchový oblouk TWI

   Tupé svary, které jsou svařeny metodou forceArc® s úzkým úhlem otevření svaru 30° a 40°, splňují požadavky normy EN ISO 15614-
1:2004

    Díky nízkému objemu svaru se zkracuje doba svařování v porovnání se standardním sprchovým obloukem s úhlem otevření svaru 
60° až o 50 % 

    Výsledkem koutových svarů provedených metodou forceArc® je jasný pro� l závaru bez zápalu. Tím jsou rovněž splněny požadavky 
normy EN ISO 15614-1:2004

    Koutové svary provedené metodou forceArc® mají větší hloubku závaru 

30°

 Standardní sprchový oblouk  forceArc® 

 11 svarových housenek  5 svarových housenek 
 Doba svařování kratší o 50 % 

 Nezměněné mechanicko-technologické vlastnosti! 

  Hluboký závar  a díky tomu možná redukce rozmě-
ru a nebo průřezu svaru

       Rychlá regulace změny délky Stickout

      Mimořádně výhodné např. pro velmi úzké spáry a 
koutové svary 

   Menší úhel otevření svaru díku hlubokému závaru a směrově 
stabilnímu svařovacímu oblouku

    Redukce vrstev 

    Menší deformace díky tepelně minimalizovanému koncent-
rovanému svařovacímu oblouku 

    Vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky

    Perfektní svařování i s velmi dlouhými konci drátu (Stickout)

   Redukce vrubů

   Téměř bez rozstřiku 

    Mimořádně výhodné např. pro koutové svary, dynamicky na-
máhané součásti např. pro nosné díly mostů, stavbu vagónů 
a ocelových konstrukcí

    Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné 
jemnozrnné oceli.

    Ruční a automatizované aplikace  

60°

MULTIMATRIX

 

/// Dokonalost jako princip 

  Celková úspora nákladů až 60 %

      Minimální náročnost přípravy svaru 

     Menší počet vrstev

     Menší množství přídavného materiálu a menší spotřeba 
ochranného plynu

     Kratší doba svařování   

  Mimořádně výhodné u dynamicky namáhaných součástí

// forceArc    // forceArc puls

  Kombinace forceArc puls, forceArc a coldArc

  Kořenová vrstva coldArc, mezivrstvy forceArc a krycí vrstva  forceArc puls

  Úspora svarových vrstev díky menšímu úhlu otevření

  Perfektní zapalování a vyplnění kráteru metodou forceArc puls, svařování metodou 
forceArc

     Nižší míra deformace materiálů díky menší míře vneseného tepla

      Nižší teplota mezivrstev a minimalizace změn struktury

      Mimořádně výhodné např. při svařování jemnozrnných konstrukčních ocelí

      Redukované smršťování úhlů v koutových svarech 

  Celková úspora nákladů 60 %
při porovnání metody forceArc® a standardní-
ho sprchového oblouku.

   Úspora až 35 % nákladů na elektrický proud 
při stejném odtavovacím výkonu v porovná-
ní s běžným sprchovým obloukem

  Až o 50 % nižší emise škodlivin díky redukci 
kouře ze svařování

  Úspora nákladů snížením počtu vrstev

   Méně dokončovacích prací následkem nižší-
ho rozstřiku

  Menší deformace díky tepelně minimali-
zovanému koncentrovanému svařovacímu 
oblouku

  Směrově stabilní svařovací oblouk s vysokým 
tlakem a značnou hloubkou závaru s men-
šími vruby díky vysoce dynamické regulaci 
proudu

Plech: S 355; 30 mm
Plyn: M21-ArC-18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky: 11
Umístění: PB/PA
Úhel otevření svaru:  25 °
Jednostranně svařováno, 
bez podložení svarové 
lázně, metoda
forceArc

Hospodárné svařování, úspory nákladů.

forceArc
forceArc puls

Plech: S 235; 20 mm
Plyn: M21-ArC-18
Drát: 1,2 mm G4Si1
Svarové housenky:  4
Poloha: PC
Úhel otevření svaru:  10 °
Svařováno na jedné straně, 
bez podložení svarové 
lázně

Kombinace coldArc, forceArc a 

forcArc puls

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

coldArc

forceArc

forceArc puls

Výhody technologie MULTIMATRIXSada EWM EN 1090 WPQR šetří čas a peníze
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Rohový svar RoCrNi, plech 1 mm, metodou coldArc

coldArc
coldArc puls
Perfektní svařování a pájení

coldArc:  Zkratový oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku a minimalizovanou teplotou ke svařování 
bez větších deformací a k pájení, průvar kořene s vynikajícím přemostěním mezer 

   Menší deformace a redukované náběhové barvy díky 
minimalizovanému pronikání tepla

    Výrazná redukce rozstřiku následkem téměř reak-
tančního přechodu materiálu

    Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svaz-
ků hadic bez doplňujících rozvodů snímačů

    Běžně dostupné systémy hořáků, protože přechod 
materiálu probíhá v hořáku bez opotřebení a bez 
pohonu

    Snadné svařování vrstev kořene u plechů jakékoliv 
tloušťky a ve všech pozicích

    Perfektní přemostění i u spár s proměnnou šířkou  
  

  Vynikající nanášení na povrch při pájení tenkých 

plechů  

  Minimální dokončovací práce, optimální také 
pro pohledové svary díky procesu s nízkou 
tvorbou rozstřiku

    Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a 
smíšené spoje i pro velmi tenké plechy

    Pájení plechů CrNi s CuAl8/AlBz8

    Pájení a svařování plechů s povrchovou úpra-
vou, např. s CuSi, AlSi a Zn

    Svařování kořene na nelegovaných, nízkolego-
vaných a vysoce legovaných ocelích a u vysoce 
pevných ocelí s jemným jádrem

    Pohledové svary CrNi v oblasti tenkých plechů 

alpha Q puls

Minimalizovaná tepelně ovlivněná oblast:     -99 % odstřiku

  Ideální  pro tupé, přeplátované a rohové svary

  Optimální pro pohledové svary – nejsou nutné 
dokončovací práce

  Vynikající pro vysoce legované oceli a plechy s povr-
chovou úpravou

  Redukce náběhové barvy a snížená tvorba okují

  Minimalizovaná tepelně ovlivněná oblast

  Dobrá manipulace v nucených polohách
 

coldArc puls:  Optimální doplnění pro horní výkonové pásmo s cíleným pronikáním tepla 
tam, kde je teplo potřebné. 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

Jedinečné přemostění mezery pro kořenové vrstvy

  Perfektní přemostění mezery i při měnící se šířce 
mezery technologií coldArc

   Nedochází k propadání taveniny

     Dobrý průvar svarových ploch i u přesazených hran

     Nedochází k proražení drátem 

    Kořenové vrstvy pro všechny tloušťky plechů ve 
všech polohách   

  Struktura vrstev a krycí vrstva pomocí technologie 
coldArc puls

// coldArc  // coldArc puls

  Teplo tam, kde je ho potřeba  metodou coldArc puls

   Svařování kořene metodou coldArc: Úplná kontrola 
kapénkového přechodu, minimalizace chyb svařování

  Struktura vrstev a krycí vrstvy pomocí technologie 
coldArc puls

  Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou 
coldArc puls

  Perfektní svařování v přechodové oblasti metodou 
coldArc puls 

  Přepínání mezi coldArc a coldArc puls klepnutím na 
tlačítko hořáku ke spolehlivému převaření bodových 
svarů

  Snadné modelování taveniny díky automatickému 
přepínání mezi coldArc a coldArc puls zapojením 
funkce superPuls

  Vynikající a snadné svařování v poloze svislé nahoru 
díky automatickému přepínání coldArc a coldArc puls 
zapojením funkce superPuls, bez použití „smrčkové 
techniky“

  Svařování kořene v kvalitě metody WIG a 
s rychlostí metody MAG, až o 400 % rychlejší 
než ruční svařování obalenou elektrodou a 
ruční svařování metodou WIG 

  Svařování tenkých plechů z oceli a ušlechtilé 
oceli s výrazně menší deformací

  Zkratový oblouk s redukovanou energií a 
jedinečným přemostěním mezery

  Digitálně kontrolovaný téměř reaktanční 
přechod materiálu

  Perfektní pro plechy o tloušťce od 0,5 mm

  - 99 % odstřiku

  Vynikající pro tupé, přeplátované a rohové 
svary

  Ideální pro CO2 a směsný plyn

  Tepelně redukované pájení s použitím no-
vých nízkotavitelných pájek na bázi zinku

  Až o 75 % méně emisí
svařovacího kouře
při porovnání coldArc / coldArc puls a stan-
dardní zkratový oblouk

coldArc
coldArc puls

/// Dokonalost jako princip 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

Sada EWM EN 1090 WPQR šetří čas a peníze
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Rohový svar RoCrNi, plech 1 mm, metodou coldArc

coldArc
coldArc puls
Perfektní svařování a pájení

coldArc:  Zkratový oblouk s nízkou tvorbou rozstřiku a minimalizovanou teplotou ke svařování 
bez větších deformací a k pájení, průvar kořene s vynikajícím přemostěním mezer 

   Menší deformace a redukované náběhové barvy díky 
minimalizovanému pronikání tepla

    Výrazná redukce rozstřiku následkem téměř reak-
tančního přechodu materiálu

    Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svaz-
ků hadic bez doplňujících rozvodů snímačů

    Běžně dostupné systémy hořáků, protože přechod 
materiálu probíhá v hořáku bez opotřebení a bez 
pohonu

    Snadné svařování vrstev kořene u plechů jakékoliv 
tloušťky a ve všech pozicích

    Perfektní přemostění i u spár s proměnnou šířkou  
  

  Vynikající nanášení na povrch při pájení tenkých 

plechů  

  Minimální dokončovací práce, optimální také 
pro pohledové svary díky procesu s nízkou 
tvorbou rozstřiku

    Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a 
smíšené spoje i pro velmi tenké plechy

    Pájení plechů CrNi s CuAl8/AlBz8

    Pájení a svařování plechů s povrchovou úpra-
vou, např. s CuSi, AlSi a Zn

    Svařování kořene na nelegovaných, nízkolego-
vaných a vysoce legovaných ocelích a u vysoce 
pevných ocelí s jemným jádrem

    Pohledové svary CrNi v oblasti tenkých plechů 

alpha Q puls

Minimalizovaná tepelně ovlivněná oblast:     -99 % odstřiku

  Ideální  pro tupé, přeplátované a rohové svary

  Optimální pro pohledové svary – nejsou nutné 
dokončovací práce

  Vynikající pro vysoce legované oceli a plechy s povr-
chovou úpravou

  Redukce náběhové barvy a snížená tvorba okují

  Minimalizovaná tepelně ovlivněná oblast

  Dobrá manipulace v nucených polohách
 

coldArc puls:  Optimální doplnění pro horní výkonové pásmo s cíleným pronikáním tepla 
tam, kde je teplo potřebné. 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

Jedinečné přemostění mezery pro kořenové vrstvy

  Perfektní přemostění mezery i při měnící se šířce 
mezery technologií coldArc

   Nedochází k propadání taveniny

     Dobrý průvar svarových ploch i u přesazených hran

     Nedochází k proražení drátem 

    Kořenové vrstvy pro všechny tloušťky plechů ve 
všech polohách   

  Struktura vrstev a krycí vrstva pomocí technologie 
coldArc puls

// coldArc  // coldArc puls

  Teplo tam, kde je ho potřeba  metodou coldArc puls

   Svařování kořene metodou coldArc: Úplná kontrola 
kapénkového přechodu, minimalizace chyb svařování

  Struktura vrstev a krycí vrstvy pomocí technologie 
coldArc puls

  Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou 
coldArc puls

  Perfektní svařování v přechodové oblasti metodou 
coldArc puls 

  Přepínání mezi coldArc a coldArc puls klepnutím na 
tlačítko hořáku ke spolehlivému převaření bodových 
svarů

  Snadné modelování taveniny díky automatickému 
přepínání mezi coldArc a coldArc puls zapojením 
funkce superPuls

  Vynikající a snadné svařování v poloze svislé nahoru 
díky automatickému přepínání coldArc a coldArc puls 
zapojením funkce superPuls, bez použití „smrčkové 
techniky“

  Svařování kořene v kvalitě metody WIG a 
s rychlostí metody MAG, až o 400 % rychlejší 
než ruční svařování obalenou elektrodou a 
ruční svařování metodou WIG 

  Svařování tenkých plechů z oceli a ušlechtilé 
oceli s výrazně menší deformací

  Zkratový oblouk s redukovanou energií a 
jedinečným přemostěním mezery

  Digitálně kontrolovaný téměř reaktanční 
přechod materiálu

  Perfektní pro plechy o tloušťce od 0,5 mm

  - 99 % odstřiku

  Vynikající pro tupé, přeplátované a rohové 
svary

  Ideální pro CO2 a směsný plyn

  Tepelně redukované pájení s použitím no-
vých nízkotavitelných pájek na bázi zinku

  Až o 75 % méně emisí
svařovacího kouře
při porovnání coldArc / coldArc puls a stan-
dardní zkratový oblouk

coldArc
coldArc puls

/// Dokonalost jako princip 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

Sada EWM EN 1090 WPQR šetří čas a peníze
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MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

root Arc
root Arc puls
Svařovací oblouk s optimální kontrolou 
tavné lázně

  Optimální redukce rozstřiku v porovnání se standard-
ním zkratovým obloukem

  Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm

  Optimální pro nucené polohy a svařování nad hlavou

  Zkratový oblouk se sníženou energetickou nároč-
ností

  rootArc puls pro svařování v přechodových oblas-

tech a pro nanášené a krycí vrstvy

  Vynikající tepelně redukované svařování ve 
stoupavých polohách (PF) díky metodě roo-
tArc-superPuls

  Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé nata-
vení otupených hran drážky

  Stoupavé svary bez kyvného pohybu

  Nelegované a nízko legované oceli

  Ruční a automatizované aplikace

alpha Q puls

Snadné přemostění spár ve svislém svaru

   Stabilní, vynikající svislý svar bez předbíhání 
taveniny

  Velmi dobré přemostění mezery

  Tepelně redukovaný svařovací oblouk s nízkou 
tvorbou rozstřiku

  Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé 
natavení otupených hran drážky 

Phoenix puls

Plech: 3 mm
Mezera: 4 mm
Plyn: M21-ArC-18
Drát: 1,0 mm SG3

Přední strana Zadní strana

rootArc:  Zkratový oblouk s perfektním modelováním ke snadnému přemostění 
mezer a ke svařování ve vynucených svařovacích polohách.

rootArc puls:  Perfektní doplnění cíleného vneseného tepla pro horní výkonové 
pásmo

3 mm

4 mm

Taurus
Synergic S

 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

Můžete zapomenout na „smrčkovou 
techniku“ vyhrazenou pouze skutečným 
odborníkům, tuto skutečnost naopak 
velmi přivítá méně zkušený personál.

Výhody technologie multiMatrix

Sada EWM EN 1090 WPQR 
šetří čas a peníze

alpha Q puls

Svařování stoupajícího svaru v poloze PF

  Vynikající svařování v polohách stou-
pajícího svaru (PF) metodou rootArc-
-superPuls

  Spolehlivé provaření středu kořene

  Není nutné kývání

  Rovnoměrná struktura pro dobrý 
vzhled

rootArc      rootArc puls

  Vnesení tepla, pokud je to nutné, metodou rootArc puls

  Svařování kořene metodou rootArc: Snadná kontrola tavné lázně

  Struktura vrstev a krycí vrstva pomocí technologie rootArc puls

  Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou 
rootArc puls

  Přepínání mezi rootArc a rootArc puls klepnutím na tlačítko hořáku ke spolehli-
vému převaření bodových svarů

  Snadné zvládnutí tavné lázně automatickým přepínáním rootArc a rootArc puls 
zapnutím funkce superPuls

  Snadné a rychlé svařování stoupavých svarů automatickým přepínáním rootArc 
a rootArc puls zapnutím funkce superPuls

  Spolehlivé svařování zkratovým oblou-
kem ve všech polohách

  Mimořádně vhodné pro stoupavé svary 
(PF) bez použití náročné „smrčkové 
techniky“

  Spolehlivé a rychlé svařování kořene 
v kvalitě technologie WIG

  Snadné svařování svislých svarů a svarů 
nad hlavou

  Ideálně vhodné pro CO2 a směsný plyn

  Zkratový oblouk se sníženou energetic-
kou náročností ke snadnému přemostění 
spár

  Digitálně kontrolovaný přechod materiá-
lu s nízkou tvorbou rozstřiku

  Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm

  Velmi dobré pro tupé a překrývající se 
svary

root Arc
root Arc puls

/// Dokonalost jako princip 
PF
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MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

root Arc
root Arc puls
Svařovací oblouk s optimální kontrolou 
tavné lázně

  Optimální redukce rozstřiku v porovnání se standard-
ním zkratovým obloukem

  Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm

  Optimální pro nucené polohy a svařování nad hlavou

  Zkratový oblouk se sníženou energetickou nároč-
ností

  rootArc puls pro svařování v přechodových oblas-

tech a pro nanášené a krycí vrstvy

  Vynikající tepelně redukované svařování ve 
stoupavých polohách (PF) díky metodě roo-
tArc-superPuls

  Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé nata-
vení otupených hran drážky

  Stoupavé svary bez kyvného pohybu

  Nelegované a nízko legované oceli

  Ruční a automatizované aplikace

alpha Q puls

Snadné přemostění spár ve svislém svaru

   Stabilní, vynikající svislý svar bez předbíhání 
taveniny

  Velmi dobré přemostění mezery

  Tepelně redukovaný svařovací oblouk s nízkou 
tvorbou rozstřiku

  Velmi dobrá struktura kořene a spolehlivé 
natavení otupených hran drážky 

Phoenix puls

Plech: 3 mm
Mezera: 4 mm
Plyn: M21-ArC-18
Drát: 1,0 mm SG3

Přední strana Zadní strana

rootArc:  Zkratový oblouk s perfektním modelováním ke snadnému přemostění 
mezer a ke svařování ve vynucených svařovacích polohách.

rootArc puls:  Perfektní doplnění cíleného vneseného tepla pro horní výkonové 
pásmo

3 mm

4 mm

Taurus
Synergic S

 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

Můžete zapomenout na „smrčkovou 
techniku“ vyhrazenou pouze skutečným 
odborníkům, tuto skutečnost naopak 
velmi přivítá méně zkušený personál.

Výhody technologie multiMatrix

Sada EWM EN 1090 WPQR 
šetří čas a peníze

alpha Q puls

Svařování stoupajícího svaru v poloze PF

  Vynikající svařování v polohách stou-
pajícího svaru (PF) metodou rootArc-
-superPuls

  Spolehlivé provaření středu kořene

  Není nutné kývání

  Rovnoměrná struktura pro dobrý 
vzhled

rootArc      rootArc puls

  Vnesení tepla, pokud je to nutné, metodou rootArc puls

  Svařování kořene metodou rootArc: Snadná kontrola tavné lázně

  Struktura vrstev a krycí vrstva pomocí technologie rootArc puls

  Rozšíření výkonu pro silné plechy metodou 
rootArc puls

  Přepínání mezi rootArc a rootArc puls klepnutím na tlačítko hořáku ke spolehli-
vému převaření bodových svarů

  Snadné zvládnutí tavné lázně automatickým přepínáním rootArc a rootArc puls 
zapnutím funkce superPuls

  Snadné a rychlé svařování stoupavých svarů automatickým přepínáním rootArc 
a rootArc puls zapnutím funkce superPuls

  Spolehlivé svařování zkratovým oblou-
kem ve všech polohách

  Mimořádně vhodné pro stoupavé svary 
(PF) bez použití náročné „smrčkové 
techniky“

  Spolehlivé a rychlé svařování kořene 
v kvalitě technologie WIG

  Snadné svařování svislých svarů a svarů 
nad hlavou

  Ideálně vhodné pro CO2 a směsný plyn

  Zkratový oblouk se sníženou energetic-
kou náročností ke snadnému přemostění 
spár

  Digitálně kontrolovaný přechod materiá-
lu s nízkou tvorbou rozstřiku

  Perfektní pro plechy o tloušťce od 1 mm

  Velmi dobré pro tupé a překrývající se 
svary

root Arc
root Arc puls

/// Dokonalost jako princip 
PF
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Dokonalost jako princip

Impulsní svařovací oblouk
Standardní svařovací oblouk
Svařovací oblouk s optimální kontrolou 
tavné lázně

alpha Q pulsPhoenix puls

Impulsní svařovací oblouk: Kontrolovaný pulsní oblouk bez zkratů pro všechny polohy

Standardní svařovací oblouk: Regulovaný zkratový oblouk až daleko do přechodové oblasti

  Svařování hliníku a hliníkových slitin

  Svařování vysoce legovaných ocelí a slitin Ni

     Klidný přechod kapek i u materiálů s vysokým obsahem Ni

    Stabilní oblouk v široké přechodové oblasti mezi zkratovým a sprchovým 
obloukem 

   Svařování mědi 

    Svařování v nucených polohách

     Řízené přivádění tepla pomocí metody 1 kapka na přechod impulsu 

   Rozšířený standardní zkratový oblouk - rozsah až daleko do přechodové 
oblasti

  Přechod materiálu s jemnými kapkami v rozšířené oblasti zkratového 
oblouku při svařování nízkolegovaných ocelí

Svařování hliníku impulsním obloukem

  Perfektní impulsní svařování hliníku a hliníkových slitin, tloušťka plechu od 1 mm

  Stabilní svařovací oblouk ve všech polohách i u velmi tenkých hliníkových plechů

  Svařování téměř bez rozstřiku

  Zapalování bez rozstřiku díky reverzaci posuvu drátu

  Snadné modulování taveniny funkcí superPuls

Koutový svar, plech 1 mm, AlMg, argon
Drátová elektroda 1,2 mm

Koutový svar, plech 8 mm, AlMg, argon
Drátová elektroda 1,2 mm
Perfektní struktura díky funkci superPuls

MULTIMATRIX

Taurus
Synergic S

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

Sada EWM EN 1090 WPQR 
šetří čas a peníze

alpha Q puls

Impulsní svařovací oblouk Standardní svařovací oblouk

  Rozšířený standardní svařovací oblouk - rozsah až 11 m/min. drátu, při průměru 
drátu 1 mm G4Si1 pod směsným plynem

  Nižší tvorba rozstřiku a lepší stabilita svařovacího oblouku díky regulovanému 
zkratovému oblouku až daleko do přechodové oblasti

  Vysoká zkratová frekvence, klidná tavná lázeň, přechod materiálu
s jemnými kapkami

  Vyšší rychlosti svařování

  Snadné modelování taveniny díky automatickému přepínání mezi impulsem a 
standardním svařovacím obloukem zapojením funkce superPuls

  Vynikající svařování ve stoupavých polohách díky automatickému přepínání 
mezi impulsem a standardním svařovacím obloukem zapojením funkce super-
Puls

  Perfektní svařování hliníku a hliníkových 
slitin, vysoce legovaných ocelí a slitin Ni 
o tloušťce plechu od 1 mm

    Klidný přechod kapek i u materiálů s vy-
sokým obsahem Ni

  Svařování mědi

  Impulsní svařovací oblouk s velmi malým 
rozstřikem i v nucených polohách

  Rychlá a spolehlivá regulace délky volné-
ho drátu

  Zapalování bez rozstřiku díky reverzaci 
posuvu drátu

   Rozšířený standardní zkratový oblouk - 
rozsah až daleko do přechodové oblasti

  Přechod materiálu s jemnými kapkami 
v rozšířené oblasti zkratového oblouku 
při svařování nízkolegovaných ocelí

Impulsní svařovací oblouk
Standardní svařovací oblouk

/// Dokonalost jako princip 

  Perfektní svařování vysoce legovaných ocelí a slitin Ni impulsem i pro tenké 
plechy od 1 mm

  Stabilní svařovací oblouk ve všech polohách

  Proces s nepatrným rozstřikem (snížení výskytu míst náchylných ke korozi)

  Redukovaná tendence k pórovitosti

  Ploché a hladké svary bez vrubů

Svařování CrNi impulsním obloukem

Plech:  3 mm
Materiál:   CrNi 1.4301
Plyn:  97,5 % Ar / 2,5 % CO2
Drát:  1,2 mm  1.4316
Poloha:  PB

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip
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Dokonalost jako princip

Impulsní svařovací oblouk
Standardní svařovací oblouk
Svařovací oblouk s optimální kontrolou 
tavné lázně

alpha Q pulsPhoenix puls

Impulsní svařovací oblouk: Kontrolovaný pulsní oblouk bez zkratů pro všechny polohy

Standardní svařovací oblouk: Regulovaný zkratový oblouk až daleko do přechodové oblasti

  Svařování hliníku a hliníkových slitin

  Svařování vysoce legovaných ocelí a slitin Ni

     Klidný přechod kapek i u materiálů s vysokým obsahem Ni

    Stabilní oblouk v široké přechodové oblasti mezi zkratovým a sprchovým 
obloukem 

   Svařování mědi 

    Svařování v nucených polohách

     Řízené přivádění tepla pomocí metody 1 kapka na přechod impulsu 

   Rozšířený standardní zkratový oblouk - rozsah až daleko do přechodové 
oblasti

  Přechod materiálu s jemnými kapkami v rozšířené oblasti zkratového 
oblouku při svařování nízkolegovaných ocelí

Svařování hliníku impulsním obloukem

  Perfektní impulsní svařování hliníku a hliníkových slitin, tloušťka plechu od 1 mm

  Stabilní svařovací oblouk ve všech polohách i u velmi tenkých hliníkových plechů

  Svařování téměř bez rozstřiku

  Zapalování bez rozstřiku díky reverzaci posuvu drátu

  Snadné modulování taveniny funkcí superPuls

Koutový svar, plech 1 mm, AlMg, argon
Drátová elektroda 1,2 mm

Koutový svar, plech 8 mm, AlMg, argon
Drátová elektroda 1,2 mm
Perfektní struktura díky funkci superPuls

MULTIMATRIX

Taurus
Synergic S

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

Sada EWM EN 1090 WPQR 
šetří čas a peníze

alpha Q puls

Impulsní svařovací oblouk Standardní svařovací oblouk

  Rozšířený standardní svařovací oblouk - rozsah až 11 m/min. drátu, při průměru 
drátu 1 mm G4Si1 pod směsným plynem

  Nižší tvorba rozstřiku a lepší stabilita svařovacího oblouku díky regulovanému 
zkratovému oblouku až daleko do přechodové oblasti

  Vysoká zkratová frekvence, klidná tavná lázeň, přechod materiálu
s jemnými kapkami

  Vyšší rychlosti svařování

  Snadné modelování taveniny díky automatickému přepínání mezi impulsem a 
standardním svařovacím obloukem zapojením funkce superPuls

  Vynikající svařování ve stoupavých polohách díky automatickému přepínání 
mezi impulsem a standardním svařovacím obloukem zapojením funkce super-
Puls

  Perfektní svařování hliníku a hliníkových 
slitin, vysoce legovaných ocelí a slitin Ni 
o tloušťce plechu od 1 mm

    Klidný přechod kapek i u materiálů s vy-
sokým obsahem Ni

  Svařování mědi

  Impulsní svařovací oblouk s velmi malým 
rozstřikem i v nucených polohách

  Rychlá a spolehlivá regulace délky volné-
ho drátu

  Zapalování bez rozstřiku díky reverzaci 
posuvu drátu

   Rozšířený standardní zkratový oblouk - 
rozsah až daleko do přechodové oblasti

  Přechod materiálu s jemnými kapkami 
v rozšířené oblasti zkratového oblouku 
při svařování nízkolegovaných ocelí

Impulsní svařovací oblouk
Standardní svařovací oblouk

/// Dokonalost jako princip 

  Perfektní svařování vysoce legovaných ocelí a slitin Ni impulsem i pro tenké 
plechy od 1 mm

  Stabilní svařovací oblouk ve všech polohách

  Proces s nepatrným rozstřikem (snížení výskytu míst náchylných ke korozi)

  Redukovaná tendence k pórovitosti

  Ploché a hladké svary bez vrubů

Svařování CrNi impulsním obloukem

Plech:  3 mm
Materiál:   CrNi 1.4301
Plyn:  97,5 % Ar / 2,5 % CO2
Drát:  1,2 mm  1.4316
Poloha:  PB

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip
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Orbitální systém pipeTruck 
MAG

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

pipeSolution
pipeTruck - orbitální systém MAG pipeSolution

pipeTruck - orbitální systém MAG
Svařování rychlostí MAG se spolehlivostí WIG.

   Účinný svařovací oblouk k rychlému a bezpečnému svařová-
ní ve všech polohách s mezerou i bez mezery. 

  pipeSolution / pipeTruck – až o 400 % 
rychlejší v porovnání s ručním svařová-
ním metodou WIG a ručním svařováním 
obalenou elektrodou

  Nízkolegované a vysoce legované masiv-
ní dráty (např. pro základní materiál Alloy 
625)

  Rutilové a bazické plněné dráty (např. pro 
základní materiál vysoce tepelně odolná 
ocel P91)

  Exploze výkonu při svařování kořene. 
Automatizovaný proces pipeSolution 
dosahuje rychlosti 150 až 500 mm za 
minutu

  Svařování metodou MAG procesem pipe-
Solution® na potrubí o průměru DN300, 
tloušťka stěny až 30 mm

  Bezvadný výsledek svařování - vysoká 
kvalita: Certi� kováno institutem TÜV 
Hesensko provedením zkoušky podle 
směrnice AD 2000

  Svařování kořene v jediném pracovním 
kroku: Mimořádně účinné, bez obou-
stranného svařování, bez podložení 
svarové lázně

  Kompletní orbitální systém pipeTruck 
MAG od jediného dodavatele: 

Pohon s řídicí jednotkou
Proudový zdroj alpha Q
Přídavné materiály
Svařovací hořák
Spotřební součásti
Příslušenství pro svařování
Poradenství a školení
Podpora výroby

   Průvar kořene u plechů a potrubí ve všech pozicích

    Hotpass/mezivrstva s impulsním obloukem

    Mezivrstva/krycí vrstva s plněným drátem

    Spolehlivé svařování nad hlavou díky optimální viskozitě tavné lázně  

    Redukce/zrušení přípravných prací, např. podložky pro lázeň  

    Téměř reaktanční přechod materiálů

    Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svazků hadic bez doplňují-
cích rozvodů snímačů

      Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné oceli s jemným 
jádrem 

Dokonalost jako princip

   Značné zkrácení doby technické přípra-
vy - pohon o hmotnosti pouhých 19 kg 
lze snadno nasadit na pojezdy a lze jej 
tak rychle upnout

      Vysoká přesnost obvodové rychlosti, 
lineární kyvný pohyb s nastavitelnou 
frekvencí a prodlevou

    Kdykoliv přístupný svar díky umístění 
svařovacího zařízení na straně pohonu  

     Svařování potrubí ve všech polohách  

      Průměr potrubí od DN 300  

   Můžete automaticky a vysoce kvalitně 
svařovat potrubí o jakékoliv tloušťce 
stěny   

MULTIMATRIX

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

Sada EWM EN 1090 WPQR 
šetří čas a peníze

  Snadné a rychlé svařování stoupavých 
svarů bez „smrčkové techniky“

    Snadná kontrola tavné lázně

  Zvýšení výkonu klepnutím na tlačítko 
hořáku ke spolehlivému převaření 
bodových svarů

  Impulsní svařovací oblouk s velmi ma-
lým rozstřikem i v nucených polohách

superPuls

/// Dokonalost jako princip 

superPuls

 Kombinace svařovacích procesů ewm superPuls nabízí 
celou řadu možností. 

superPuls pro hliník

pozice PF

superPuls pro CrNi

pozice PF

superPuls pro ocel

pozice PF

   Spolehlivé provaření obou stran svarové plochy 
kořene 

    Efektivní vyplnění pomocí impulsu

    Není nutné kývání

    Výsledkem rovnoměrné struktury svaru je jeho 
dobrý vzhled

   Kontrolovaná snížená intenzita vnesení tepla

    Redukovaná tvorba rozstřiku

    Snadné modelování taveniny 

  Spolehlivé a rychlé svařování stoupavých svarů 
bez „smrčkové techniky“

  Můžete zapomenout na „smrčkovou techni-
ku“ vyhrazenou pouze skutečným odborní-
kům, tuto skutečnost naopak velmi přivítá 
méně zkušený personál. 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip
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Orbitální systém pipeTruck 
MAG

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

pipeSolution
pipeTruck - orbitální systém MAG pipeSolution

pipeTruck - orbitální systém MAG
Svařování rychlostí MAG se spolehlivostí WIG.

   Účinný svařovací oblouk k rychlému a bezpečnému svařová-
ní ve všech polohách s mezerou i bez mezery. 

  pipeSolution / pipeTruck – až o 400 % 
rychlejší v porovnání s ručním svařová-
ním metodou WIG a ručním svařováním 
obalenou elektrodou

  Nízkolegované a vysoce legované masiv-
ní dráty (např. pro základní materiál Alloy 
625)

  Rutilové a bazické plněné dráty (např. pro 
základní materiál vysoce tepelně odolná 
ocel P91)

  Exploze výkonu při svařování kořene. 
Automatizovaný proces pipeSolution 
dosahuje rychlosti 150 až 500 mm za 
minutu

  Svařování metodou MAG procesem pipe-
Solution® na potrubí o průměru DN300, 
tloušťka stěny až 30 mm

  Bezvadný výsledek svařování - vysoká 
kvalita: Certi� kováno institutem TÜV 
Hesensko provedením zkoušky podle 
směrnice AD 2000

  Svařování kořene v jediném pracovním 
kroku: Mimořádně účinné, bez obou-
stranného svařování, bez podložení 
svarové lázně

  Kompletní orbitální systém pipeTruck 
MAG od jediného dodavatele: 

Pohon s řídicí jednotkou
Proudový zdroj alpha Q
Přídavné materiály
Svařovací hořák
Spotřební součásti
Příslušenství pro svařování
Poradenství a školení
Podpora výroby

   Průvar kořene u plechů a potrubí ve všech pozicích

    Hotpass/mezivrstva s impulsním obloukem

    Mezivrstva/krycí vrstva s plněným drátem

    Spolehlivé svařování nad hlavou díky optimální viskozitě tavné lázně  

    Redukce/zrušení přípravných prací, např. podložky pro lázeň  

    Téměř reaktanční přechod materiálů

    Vynikající stabilita procesu i v případě dlouhých svazků hadic bez doplňují-
cích rozvodů snímačů

      Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné oceli s jemným 
jádrem 

Dokonalost jako princip

   Značné zkrácení doby technické přípra-
vy - pohon o hmotnosti pouhých 19 kg 
lze snadno nasadit na pojezdy a lze jej 
tak rychle upnout

      Vysoká přesnost obvodové rychlosti, 
lineární kyvný pohyb s nastavitelnou 
frekvencí a prodlevou

    Kdykoliv přístupný svar díky umístění 
svařovacího zařízení na straně pohonu  

     Svařování potrubí ve všech polohách  

      Průměr potrubí od DN 300  

   Můžete automaticky a vysoce kvalitně 
svařovat potrubí o jakékoliv tloušťce 
stěny   

MULTIMATRIX

 

Výhody technologie MULTIMATRIX

Sada EWM EN 1090 WPQR 
šetří čas a peníze

  Snadné a rychlé svařování stoupavých 
svarů bez „smrčkové techniky“

    Snadná kontrola tavné lázně

  Zvýšení výkonu klepnutím na tlačítko 
hořáku ke spolehlivému převaření 
bodových svarů

  Impulsní svařovací oblouk s velmi ma-
lým rozstřikem i v nucených polohách

superPuls

/// Dokonalost jako princip 

superPuls

 Kombinace svařovacích procesů ewm superPuls nabízí 
celou řadu možností. 

superPuls pro hliník

pozice PF

superPuls pro CrNi

pozice PF

superPuls pro ocel

pozice PF

   Spolehlivé provaření obou stran svarové plochy 
kořene 

    Efektivní vyplnění pomocí impulsu

    Není nutné kývání

    Výsledkem rovnoměrné struktury svaru je jeho 
dobrý vzhled

   Kontrolovaná snížená intenzita vnesení tepla

    Redukovaná tvorba rozstřiku

    Snadné modelování taveniny 

  Spolehlivé a rychlé svařování stoupavých svarů 
bez „smrčkové techniky“

  Můžete zapomenout na „smrčkovou techni-
ku“ vyhrazenou pouze skutečným odborní-
kům, tuto skutečnost naopak velmi přivítá 
méně zkušený personál. 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip
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forceArc
forceArc puls

 Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, 
hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo. 

Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné 
jemnozrnné oceli.

Impulsní svařovací oblouk: Kontrolovaný pulsní 
oblouk bez zkratů pro všechny polohy

Standardní svařovací oblouk: Regulovaný zkratový 
oblouk až daleko do přechodové oblasti

Impulsní svařovací oblouk
Standardní svařovací oblouk

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

forceArc forceArc puls Standardní svařo-
vací oblouk Impulsní oblouk

Úspora nákladů snížením
objemu svaru    

Úspora nákladů na elektrický proud    

Hloubka závaru    

Redukované přivádění tepla    

Tlak elektrického oblouku    

Směrově stabilní elektrický oblouk    

Minimální tvorba rozstřiku    

Redukce vrubů    

Vysoce dynamická regulace elektrického proudu    

Redukce škodlivin/méně kouře ze svařování    

Použití

Nelegované a nízkolegované oceli ano ano ano ano

Vysoce legované oceli ano ano ne ano

Vysokopevnostní jemnozrnné oceli ano ano ne ano

Hliník ano ano ne ano

Měď ne ano ne ano






Dobré Vynikající

pipeSolution

   Účinný svařovací oblouk k rychlému 
a bezpečnému svařování ve všech 
polohách s mezerou i bez mezery. 

coldArc
coldArc puls

rootArc:  Zkratový oblouk s perfektním mode-
lováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených svařovacích polohách.

rootArc puls:  Perfektní doplnění cíleného vnese-
ného tepla pro horní výkonové pásmo

coldArc:  Zkratový oblouk s nízkou tvorbou roz-
střiku a minimalizovanou teplotou ke svařování 
bez větších deformací a k pájení, průvar kořene 
s vynikajícím přemostěním mezer 

coldArc puls:  Optimální doplnění pro horní výko-
nové pásmo s cíleným pronikáním tepla tam, kde 
je teplo potřebné. 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

coldArc coldArc puls rootArc rootA rc puls pipeSolution

Redukované pronikání tepla/
menší deformace     

Úspora nákladů na elektrický proud     

Minimalizovaná tvorba rozstřiku/
méně dokončovacích prací     

Přemostění spár     

Snížení emisí škodlivin/
méně kouře ze svařování     

Tlak elektrického oblouku      

Dobré tvarování kořene     

Svařování kořene ve všech polohách     

Svařování tenkého plechu     

Použití

Nelegované a nízkolegované oceli ano ano ano ano ano

Vysoce legované oceli ano ano ano ano ano

Vysokopevnostní jemnozrnné oceli ano ano ano ano ano

Pájení (CuSi, CuAl) ano ano ne ano ne

Pájení (zinkové dráty ZnAl) ano ne ne ne ne

Smíšený spoj hliníku a pozinkovaného 
ocelového
plechu (pájení elektrickým obloukem)

ano ano ne ano ne

rootArc
rootArc puls






Dobré Vynikající






Dobré Vynikající
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forceArc
forceArc puls

 Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, 
hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo. 

Nelegované, nízko a vysoce legované oceli a vysoce pevné 
jemnozrnné oceli.

Impulsní svařovací oblouk: Kontrolovaný pulsní 
oblouk bez zkratů pro všechny polohy

Standardní svařovací oblouk: Regulovaný zkratový 
oblouk až daleko do přechodové oblasti

Impulsní svařovací oblouk
Standardní svařovací oblouk

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

forceArc forceArc puls Standardní svařo-
vací oblouk Impulsní oblouk

Úspora nákladů snížením
objemu svaru    

Úspora nákladů na elektrický proud    

Hloubka závaru    

Redukované přivádění tepla    

Tlak elektrického oblouku    

Směrově stabilní elektrický oblouk    

Minimální tvorba rozstřiku    

Redukce vrubů    

Vysoce dynamická regulace elektrického proudu    

Redukce škodlivin/méně kouře ze svařování    

Použití

Nelegované a nízkolegované oceli ano ano ano ano

Vysoce legované oceli ano ano ne ano

Vysokopevnostní jemnozrnné oceli ano ano ne ano

Hliník ano ano ne ano

Měď ne ano ne ano






Dobré Vynikající

pipeSolution

   Účinný svařovací oblouk k rychlému 
a bezpečnému svařování ve všech 
polohách s mezerou i bez mezery. 

coldArc
coldArc puls

rootArc:  Zkratový oblouk s perfektním mode-
lováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených svařovacích polohách.

rootArc puls:  Perfektní doplnění cíleného vnese-
ného tepla pro horní výkonové pásmo

coldArc:  Zkratový oblouk s nízkou tvorbou roz-
střiku a minimalizovanou teplotou ke svařování 
bez větších deformací a k pájení, průvar kořene 
s vynikajícím přemostěním mezer 

coldArc puls:  Optimální doplnění pro horní výko-
nové pásmo s cíleným pronikáním tepla tam, kde 
je teplo potřebné. 

MULTIMATRIX
Dokonalost jako princip

coldArc coldArc puls rootArc rootA rc puls pipeSolution

Redukované pronikání tepla/
menší deformace     

Úspora nákladů na elektrický proud     

Minimalizovaná tvorba rozstřiku/
méně dokončovacích prací     

Přemostění spár     

Snížení emisí škodlivin/
méně kouře ze svařování     

Tlak elektrického oblouku      

Dobré tvarování kořene     

Svařování kořene ve všech polohách     

Svařování tenkého plechu     

Použití

Nelegované a nízkolegované oceli ano ano ano ano ano

Vysoce legované oceli ano ano ano ano ano

Vysokopevnostní jemnozrnné oceli ano ano ano ano ano

Pájení (CuSi, CuAl) ano ano ne ano ne

Pájení (zinkové dráty ZnAl) ano ne ne ne ne

Smíšený spoj hliníku a pozinkovaného 
ocelového
plechu (pájení elektrickým obloukem)

ano ano ne ano ne

rootArc
rootArc puls






Dobré Vynikající






Dobré Vynikající
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
alpha Q

  Nepřekonatelný velikán technologie spojování

alpha Q 330-551

alpha Q – optimální systém s flexibilní konfigurací podle vašich požadav-
ků: od přenosné, modulární a kompaktní konstrukce až po pojízdné a 
dekompaktní provedení.

Snadné vyvolání nejrůznějších svařovacích úkolů šetří dobu potřebnou 
k přípravě. Při střídavém svařování technologií coldArc, forceArc nebo 
pipeSolution je k dispozici dvojitý podavač drátu nebo dva samostatné 
podavače. Díky tomu máte kdykoliv připravený správný přídavný materiál 
a správný plyn.

Hlavní fakta

alpha Q Progress: Nastavení všech parametrů svařování prostřednictvím svařova-
cího procesu s naváděním uživatele za pomocí LED, výběr svařovacích úkolů přes 
seznam úkolů (JOB)

 l Kompaktní provedení: Přímý přístup ke všem nastavením na svařovacím přístroji
 l Dekompaktní provedení: Přímý přístup ke všem nastavením na pracovišti (podavač 

drátu)
 l Úspora proudu díky funkci standby
 l Velmi snadná obsluha díky zobrazování úkolů (JOB)
 l Ukazatel v kilowattech k výpočtu úsečkové energie
 l Možnosti připojení hořáků MT s technologií X, funkční hořák bez přídavného řídicího 

vodiče

alpha Q - jeden za všechny

 l Jeden proudový zdroj, více procesů: coldArc, forceArc a pipeSolution, standardní a 
impulsní MIG/MAG, WIG a ruční svařování obalenou elektrodou (navíc podle potřeby 
Highspeed) - optimální vybavení pro všechny aplikace.

coldArc – zkratový svařovací oblouk se sníženou energií pro svařování a pájení

 l Mimořádný způsob spojování tenkého plechu a kořenových vrstev, oceli, chrom-
niklu i hliníku. Metoda coldArc zvládá i velké mezery a přesazení okrajů ve všech 
polohách.

forceArc - vysoká produktivita s přesvědčivou kvalitou 

 l Až o 50 % nižší výrobní náklady, mistrovský kousek inovativní technologie MIG/MAG: 
účinný a stabilizovaný svařovací oblouk, hluboký závar a svary nejvyšší kvality téměř 
bez rozstřiku.

alpha Q: coldArc + forceArc – více než chytrá kombinace

 l Dvě inovativní metody svařování, jeden proudový zdroj, všechny typy svarů. coldArc 
- odborník na perfektní kořen svaru; forceArc - specialista na vysokou hospodárnost 
výplňových a krycích vrstev.

Nové impulsy pro ušlechtilou ocel a hliník

 l Kontrolovaný kapénkový přechod a cílené přizpůsobení pronikání tepla jsou klíčem 
k dosažení optimálních výsledků svařování nerezavějící oceli a hliníku. Vybraná 
metoda: programované spojování použitím impulsního oblouku.

Dálkový ovladač R50: Přímý přístup ke všem funkcím

 l Samostatné řízení přímo na místě - indikace a nastavení všech důležitých funkcí 
svařovacího přístroje pomocí dálkového ovladače
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
alpha Q

pipeSolution - žádné potrubí není příliš 
dlouhé 
Perfektní řešení s optimalizovanými úlohami 
pro stavbu potrubí a dálkových potrubí 
Účinný svařovací oblouk k rychlému a bezpeč-
nému svařování ve všech polohách s mezerou 
i bez mezery.

Super Puls znamená super svarová hou-
senka
Technologie Superpuls se střídajícím se svařo-
vacím proudem dodává svařování metodou 
MIG/MAG nový rozměr v mnoha ohledech. 
Pohledové svary se vzhledem svaru WIG, spo-
lehlivé provařování kořenů a dobré přemostění 
mezer.

Zapalování MIG-Liftarc - vysoce přesné 
zapalování bez rozstřiku
Spolehlivé a opakovatelné výsledky zapálení 
při ručním použití. 

Superpuls - snadné kombinování metod 
svařování
Ruční nebo automatické přepínání během 
svařování mezi různými metodami

Zkratový oblouk se sníženou 
energetickou náročností

 l Redukované pronikání tepla, 
menší deformace a minimální ob-
last ovlivněná působením teploty, 
optimální pro materiál CrNi, oceli 
o vyšší pevnosti a tenké plechy.

Pouze to nejlepší ke svařování a 
pájení

 l Oceli, CrNi, hliník a smíšené mate-
riály s pájením mědí a zinkem.

Univerzální v každé poloze

 l Spoje ve všech nucených polo-
hách – svary nad hlavou, ve svislé 
poloze shora dolů a zdola nahoru, 
vynikající přemostění mezer.

Univerzální použitelnost

 l Ruční a automatizovaný provoz 
s běžnými systémy hořáků bez ná-
ročných komponent k přivádění 
drátu.

Vysoká spolehlivost procesu

 l Opakovatelné, spolehlivé prova-
řování kořene pro rentgenovou 
zkoušku, např. při konstrukci 
nádrží a stavbě potrubí.

Minimální náročnost dokončo-
vacích prací díky vynikajícím 
výsledkům

 l Téměř bez rozstřiku, podobné 
procesu WIG. Vynikající utváření 
kořenových a krycích vrstev, 
žádné vypalování vrubů.
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
alpha Q

alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 351 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM D FDW alpha Q 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Řízení
alpha Q Progress l l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l

WIG / ruční svařování obalenou elek-
trodou

l / l l / l l / l l / l l / l l / l

forceArc / forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

coldArc / coldArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc / rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

pipeSolution l l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 350 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 330 A 330 A – – – – – – – –
60 % 270 A 270 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 210 A 210 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 12,7 kVA 12,7 kVA 13,9 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA
Dopor. výkon generátoru 18,7 kVA 18,7 kVA 20,3 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 685 x 335 x 750 685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 64 kg 112 kg 135 kg 138,5 kg 157 kg 158 kg
Hmotnost posuvu drátu – – 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Hmotnost chladicího modulu – 34 kg – – – –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon – 1200 W (1l/min) 1500 W 1500 W 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Objem nádrže – 7 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Max. výstupní tlak – 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 4,5 baru 4,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_158.html
http://www.ewm-group.com/7_155.html
http://www.ewm-group.com/7_156.html
http://www.ewm-group.com/7_157.html
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
alpha Q

alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 330 puls MM TKM alpha Q 351 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM FDW alpha Q 551 puls MM D FDW alpha Q 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Řízení
alpha Q Progress l l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l

WIG / ruční svařování obalenou elek-
trodou

l / l l / l l / l l / l l / l l / l

forceArc / forceArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

coldArc / coldArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc / rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

pipeSolution l l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 330 A 5 A - 330 A 5 A - 350 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % 330 A 330 A – – – – – – – –
60 % 270 A 270 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 210 A 210 A 350 A 350 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 12,7 kVA 12,7 kVA 13,9 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA 28,8 kVA
Dopor. výkon generátoru 18,7 kVA 18,7 kVA 20,3 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 685 x 335 x 750 685 x 335 x 750 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 64 kg 112 kg 135 kg 138,5 kg 157 kg 158 kg
Hmotnost posuvu drátu – – 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Hmotnost chladicího modulu – 34 kg – – – –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon – 1200 W (1l/min) 1500 W 1500 W 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Objem nádrže – 7 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Max. výstupní tlak – 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 4,5 baru 4,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_175.html
http://www.ewm-group.com/7_158.html
http://www.ewm-group.com/7_155.html
http://www.ewm-group.com/7_156.html
http://www.ewm-group.com/7_157.html
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  Volitelné vybavení/příslušenství

 Podavače drátu

alpha Q drive 4
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

alpha Q drive 4 HS
Posuv drátu pro vysokovýkonné svařování
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm
u Provoz je možný pouze na systému alpha Q 
551!

alpha Q drive 4L
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

alpha Q drive 4D
Dvojitý posuv drátu
Dva svařovací úkoly pouze s jedním proudovým 
zdrojem pro střídavé svařování např. kořenových a 
krycích vrstev, masivních a plněných drátů, odliš-
ných materiálů a průměrů drátů
Přepínání mezi jednotlivými posuvy drátu tlačítkem 
na hořáku, není nutné použití žádného zvláštního 
hořáku nebo přepínání na přístroji!
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm
Není nutná žádná výměna cívek ani technická pří-
prava hořáku, doby nutné pro technickou přípravu 
se značně zkrátí
u Provoz je možný pouze na přístrojové řadě 
alpha Q D!

alpha Q drive 300C
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

alpha Q drive 200C
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 200 mm

 Mezipodavač

miniDrive GS / WS 
Vložený pohon MIG/MAG se svazkem hadic pro 
plynem nebo vodou chlazené hořáky
Vložený pohon MIG/MAG
Pohon 2 kladek pro hnací kladky 37 mm. Vybavení 
pro ocelové dráty 1,0 mm + 1,2 mm
Délky hadicových svazků až 25 m
Velký akční rádius ke svařování na těžko dostup-
ných místech
Robustní skříň s malými rozměry a nízkou hmot-
ností
Korekce nastavení a zavádění drátu přímo v pří-
stroji
Použití pro přístroje alpha Q, Phoenix a Taurus 
Synergic S

 Svazky propojovacích hadic, 7pólové

MIG G 7POL 70MM²
Svazek propojovacích hadic, plynové chlazení, 
7pólový

MIG W 7POL 70MM²
Svazek propojovacích hadic, chlazené vodou, 
7pólový

 Hořák

MT G Serie
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

MT W Serie
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Vybaveno pro svařovací drát 1,2 mm

 Funkční hořák s technologií X

MT-Serie U/D-X
Svařovací hořák MIG/MAG, 1x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
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 Funkční hořák s technologií X

MT-Serie 2U/D-X
Svařovací hořák MIG/MAG, 2x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

MT-Serie PC1-X
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 1, chlaze-
ný plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

MT-Serie PC2-X
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 2, chlaze-
ný plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

 Drážkování

GT 600 SKK95 3M
Drážkovací hořák
Hořák k drážkování kovů s využitím stlačeného 
vzduchu
u Vhodné uhlíkové elektrody najdete v ceníku 
v kapitole Příslušenství!

 Dálkový ovladač

R10 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, korekce 
svařovacího napětí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Pro alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

RG10 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, svařo-
vací napětí
Plastová skříň s přidržovací sponou, 19pólová 
přívodní přípojka
Lehké robustní provedení a snadná manipulace
Korekce napětí -10 V až +10 V
Plynulé nastavení rychlosti drátu (0,5 - 24 m/min)
Předem instalovaný přívodní kabel 5 m
Pro série přístroje alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic 
a Taurus Synergic S

 Dálkový ovladač

R20 19POL
Dálkový ovladač, přepínání programů
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Přepnutí a zobrazení až 10 svařovacích programů
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 a Taurus Synergic S

R40 7POL
Dálkový ovladač, 16 programů
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 7pólová přípojná zásuvka
Přepínání mezi standardním svařováním MIG a 
svařováním impulsním svařovacím obloukem MIG
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 a Taurus Synergic S
u Nelze použít spolu s dvojitým posuvem drátu 
nebo se dvěma samostatnými posuvy drátu!

R50 7POL
Dálkový ovladač, kompletní rozsah funkcí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 7pólová přípojná zásuvka
Všechny funkce svářecího přístroje lze nastavit 
přímo na pracovišti
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 a Taurus Synergic S

 Chladicí přístroje

cool71 U42
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem a 
zesíleným chlazením
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

cool71 U43
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

 Transportní vozík

Trolly 75-2
Transportní vozík, smontovaný
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro alpha Q 330

Trolly 75-2
Transportní vozík, demontovaný
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro alpha Q 330

 Držák elektrod

EH 50MM²
Elektrodový kabel
Kompletně namontované elektrodové kabely

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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Picomig, přenosné provedení

  Malý, lehký, univerzální

Picomig 180/305
Nezáleží na tom, zda pracujete na staveništi, na montáži, v dílně nebo 
ve výrobní hale, máme do každého místa vhodný přístroj vybavený pro 
každý úkol.

Hlavní fakta

Picomig 305: rootArc - spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polo-
hách

 l Zkratový oblouk s dobrým modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených polohách

Univerzální: Picomig 305 na montáže nebo do výroby

 l K dostání v provedení pro průměr košové cívky D200 nebo D300

Všestranné možnosti využití a pohodlné ovládání

 l Předem naprogramované svařovací úkoly ke zpracování běžných svařovacích úkolů 
a k ovládání pomocí systému Synergic s intuitivním uživatelským rozhraním

Picomig - optimální pro plněné dráty s vlastní ochranou

 l Hospodárné provedení - stejně jako při ručním elektrickém svařování můžete prová-
dět svářečské práce také venku metodou svařování MIG/MAG za použití plněného 
drátu

Výsledky téměř bez rozstřiku a bez dokončovacích úprav

 l Perfektní pulsní svařovací úkol zajišťuje dosažení optimálních výsledků při spojování 
ušlechtilé oceli a hliníku kontrolovaným kapénkovým přechodem a cíleným přizpů-
sobeným vnesením tepla.

Pět plnohodnotných metod svařování

 l Profesionální výbava Impulsní svařování MIG/MAG, standardní svařování, svařování 
obalovanou elektrodou, WIG(Liftarc) a rootArc (Picomig 305) v jediném přístroji

Profesionál na staveništi i na montáž

 l Malý, lehký, univerzální - díky plastovému krytu a inovativní invertorové technologii 
je vhodným společníkem při nasazení v praxi.
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Picomig, přenosné provedení

Přepěťová ochrana
Nechtěným připojením přístrojů 230 V k síťo-
vému napětí 400 V nedojde k jejich poškození 
(Picomig 180)

Picomig – nejjednodušší synergické ovlá-
dání
Široký rozsah funkcí, 2taktní, 4taktní, bodové 
nebo intervalové svařování

Optimální pro plněné dráty 
s vlastní ochranou

 l Sériově dodávané provedení 
s přepínáním polarity bez použití 
nástrojů a s charakteristikami 
plněných drátů

Síla

 l Pohon se 4 kladkami s velkým 
průměrem bezpečně a spolehlivě 
vede drát. 

Čistý komfort

 l Výměna kladek bez použití 
nářadí, kladka je vhodná pro dva 
různé průměry drátů

Praktická centrální přípojka Euro

 l Ke snadné výměně vodicích spirál 
a plastových bovdenů

Snadný servis a údržba

 l Rychlá výměna technického 
svářečského příslušenství díky pří-
pojným zásuvkám pro svařovací 
hořák a zemnící kabel.
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Phoenix, modulární, kompaktní/dekompaktní

  Nový modulární systém Phoenix s mimořádně vysokým dovoleným zatížením

Phoenix 355-505

Nezáleží na tom, zda pracujete na staveništi, na montáži, v dílně nebo ve 
výrobní hale, máme přístroj vhodný kamkoliv a vybavený pro každou úlo-
hu. Přístroj můžete kdykoliv rozšířit o chladicí modul a transportní vozík 
bez nutnosti použití nářadí a specializovaného personálu.

Lepší vlastnosti svařování hliníku, CrNi a oceli
Přepínání metod superPuls s ovládáním jediným tlačítkem: ideální na 
stoupavé svary - při svařování nemusíte střídat strany

Hlavní fakta

Progress: Nastavení všech parametrů svařování prostřednictvím svařovacího pro-
cesu s naváděním uživatele za pomocí LED, výběr svařovacích úkolů přes seznam 
úkolů (JOB)

 l Kompaktní provedení: Přímý přístup ke všem nastavením na svařovacím přístroji
 l Dekompaktní provedení: Přímý přístup ke všem nastavením na pracovišti (podavač 

drátu)
 l Úspora proudu díky funkci standby
 l Velmi snadná obsluha díky zobrazování úkolů (JOB)
 l Ukazatel v kilowattech k výpočtu úsečkové energie
 l Možnosti připojení hořáků MT s technologií X, funkční hořák bez přídavného řídicího 

vodiče

Výsledky téměř bez rozstřiku a bez dokončovacích úprav

 l Perfektní pulsní svařovací úkol zajišťuje dosažení optimálních výsledků při spojování 
ušlechtilé oceli a hliníku kontrolovaným kapénkovým přechodem a cíleným přizpů-
sobeným vnesením tepla.

Velké množství metod - jediný proudový zdroj

 l Všeuměl: Impulsní svařování MIG/MAG, standardní, forceArc, rootArc, plněný drát a 
WIG(Liftarc), ruční svařování elektrodou a drážkování

forceArc - vysoká produktivita s přesvědčivou kvalitou 

 l Až o 50 % nižší výrobní náklady, mistrovský kousek inovativní technologie MIG/MAG: 
účinný a stabilizovaný svařovací oblouk, hluboký závar a svary nejvyšší kvality téměř 
bez rozstřiku.

rootArc - spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polohách

 l Zkratový oblouk s dobrým modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených polohách

Phoenix - rozmanité příslušenství a volitelné vybavení

 l Snadná obsluha. Funkční hořák Powercontrol umožňuje vyvolávání všech programů, 
provozních režimů, metod a funkce Up/Down stisknutím tlačítka.

 l Nyní nově s technologií X bez samostatného řídicího vodiče.

Dálkový ovladač R50: Přímý přístup ke všem funkcím

 l Samostatné řízení přímo na místě - indikace a nastavení všech důležitých funkcí 
svařovacího přístroje pomocí dálkového ovladače
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Phoenix, modulární, kompaktní/dekompaktní

Prostě praktické 
Ruční svařování elektrodou a drážkování 
možné i bez posuvu drátu nebo dálkového 
ovladače

Zapalování MIG-Liftarc - vysoce přesné 
zapalování bez rozstřiku
Spolehlivé a opakovatelné výsledky zapálení 
při ručním použití. 

Superpuls - snadné kombinování metod 
svařování
Ruční nebo automatické přepínání během 
svařování mezi různými metodami

Značné výkonové rezervy
umožňují využití dlouhých svazků propojova-
cích hadic: 70 mm² až 30 m / 95 mm² až 40 m

Moderní ergonomický kryt

 l Čelní a zadní část přístroje z rázově 
tuhého plastu se zaoblenými hrana-
mi a rohy.

 l Přehledně uspořádané a chráněné 
ovládací prvky

Promyšlené provedení: Skříně a 
chlazení

 l Optimalizované vedení vzduchu 
lamelami a ovládání ventilátoru 
minimalizují znečištění uvnitř 
přístroje. Výkonné cirkulační čer-
padlo zaručuje optimální chlazení 
svařovacího hořáku

Šikovné kombinování podle potřeby

 l Snadná kombinace chladicího mo-
dulu nebo přepravního vozíku – bez 
nutnosti odborného personálu, bez 
zásahů do svářecího přístroje. Inova-
tivní provedení s jistotou možnosti 
budoucího rozšíření

Optimální pro plněné dráty 
s vlastní ochranou

 l Sériově dodávané provedení 
s přepínáním polarity bez použití 
nástrojů a s charakteristikami 
plněných drátů

Bleskurychlá změna chladicího 
modulu

 l Jedinečný systém zámků zaručuje 
snadné povolení a zajištění. Díky 
kompletní integraci západky do 
skříně nevzniká přesah a tím ani 
nebezpečí úrazu.

Čistý komfort

 l Výměna kladek bez použití 
nářadí, kladka je vhodná pro dva 
různé průměry drátů
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Phoenix, pojízdné provedení, kompaktní/dekompaktní

  Odborníci na výrobu s vysokým dovoleným zatížením

Phoenix 351-551

Koncepce skříně 3 v 1: Proudový zdroj, transportní vozík a chladicí přístroj 
v jediné jednotce – velmi snadný transport a jednoduchá manipulace. 
Systém je vybaven optimálním rozvodem vzduchu k dosažení vyššího 
výkonu chlazení, větším dovoleným zatížením a není tolik náchylný ke 
znečištění vnitřku přístroje.

Lepší vlastnosti svařování hliníku, CrNi a oceli
Přepínání metod superPuls s ovládáním jediným tlačítkem:  ideální na 
svislé svary zdola nahoru - při svařování nemusíte střídat strany

Hlavní fakta

Koncepce snadného intuitivního ovládání

 l Progress - všechna nastavení přímo dostupná na posuvu drátu
 l Expert - volitelné nastavení všech parametrů svařování a také zobrazení svařovacích 

údajů na svařovacím přístroji nebo na podavači drátu
 l Úspora proudu díky funkci standby
 l Velmi snadná obsluha díky zobrazování úkolů (JOB)
 l Ukazatel v kilowattech k výpočtu úsečkové energie
 l Možnosti připojení hořáků MT s technologií X, funkční hořák bez přídavného řídicího 

vodiče

Výsledky téměř bez rozstřiku a bez dokončovacích úprav

 l Perfektní pulsní svařovací úkol zajišťuje dosažení optimálních výsledků při spojování 
ušlechtilé oceli a hliníku kontrolovaným kapénkovým přechodem a cíleným přizpů-
sobeným vnesením tepla.

Všeuměl

 l Impulsní a standardní metoda MIG/MAG, forceArc, WIG a elektrické ruční svařování - 
pět metod, jeden proudový zdroj.

forceArc - vysoká produktivita s přesvědčivou kvalitou 

 l Až o 50 % nižší výrobní náklady, mistrovský kousek inovativní technologie MIG/MAG: 
účinný a stabilizovaný svařovací oblouk, hluboký závar a svary nejvyšší kvality téměř 
bez rozstřiku.

rootArc - spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polohách

 l Zkratový oblouk s dobrým modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených polohách

Phoenix - rozmanité příslušenství a volitelné vybavení

 l Snadná obsluha. Funkční hořák Powercontrol umožňuje vyvolávání všech programů, 
provozních režimů, metod a funkce Up/Down stisknutím tlačítka.

 l Nyní nově s technologií X bez samostatného řídicího vodiče.

Dálkový ovladač R50: Přímý přístup ke všem funkcím

 l Samostatné řízení přímo na místě - indikace a nastavení všech důležitých funkcí 
svařovacího přístroje pomocí dálkového ovladače

Progress Expert
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
Phoenix, pojízdné provedení, kompaktní/dekompaktní

Super Puls znamená super svarová hou-
senka
Technologie Superpuls se střídajícím se svařo-
vacím proudem dodává svařování metodou 
MIG/MAG nový rozměr v mnoha ohledech. 
Pohledové svary se vzhledem svaru WIG, spo-
lehlivé provařování kořenů a dobré přemostění 
mezer.

Zapalování MIG-Liftarc - vysoce přesné 
zapalování bez rozstřiku
Spolehlivé a opakovatelné výsledky zapálení 
při ručním použití. 

Ideální a optimální, k použití s různým 
napětím
Multivoltážní provedení pro specifika místních 
sítí. 3 x 230 V, 400 V, 480 V (volitelné příslušen-
ství, z výroby)

Značné výkonové rezervy
umožňují využití dlouhých svazků propojova-
cích hadic: 70 mm² až 30 m / 95 mm² až 40 m

Extra velká 12litrová nádrž

 l Hladké uvedení do provozu i při 
použití dlouhých svazků hadic, 
spolehlivý provoz za vysokých 
teplot a vysoká hodnota dovole-
ného zatížení

4 jeřábová oka sériově

 l 100% mobilita při transportu ve 
výrobních halách a loděnicích s 
nerovným povrchem

Bleskurychlá výměna

 l Šroubové a nástrčné spojky pro 
svazky připojovacích hadic umís-
těné zvenčí na posuvu drátu

Mobilní ve všech polohách

 l Velká kola usnadňují jízdu i na 
hrubých nerovnostech. Stejný 
rozchod předních i zadních kol 
usnadňuje transport

Čistý komfort

 l Výměna kladek bez použití 
nářadí, kladka je vhodná pro dva 
různé průměry drátů

Víceúčelový a ergonomický sys-
tém rukojetí

 l Snadné pojíždění, praktické 
přichycení svazků hadic, ochrana 
proti nárazům
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Picomig 180 puls TKG Picomig 305 D2 puls TKG Picomig 305 D3 puls TKG Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TDM Phoenix 355 puls MM TDM

                                         

Řízení
Picomig l l l – – – –
Progress – – – l l l l

Expert M3.70 – – – – – – –

Funkce
MIG/MAG l l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l l

WIG l l l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l l l

forceArc / forceArc puls – – – l / l l / l l / l l / l

rootArc / root Arc puls – l / – l / – l / l l / l l / l l / l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 180 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  40 °C 40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % 180 A – – – – – – – – – –
40 % – 300 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – – – –
60 % 120 A 260 A 260 A 320 A 300 A 320 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A

100 % 100 A 200 A 200 A 290 A 270 A 290 A 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A
Napětí naprázdno 80 V 93 V 93 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 6,4 kVA 11 kVA 11 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,5 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA
Hnací kladky – 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu – 1 m/min - 20 m/min 1 m/min - 20 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 685 x 280 x 360 535 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 535 625 x 300 x 535
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 15 kg 27 kg 29 kg 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg
Hmotnost posuvu drátu – – – – – 15,1 kg 15,1 kg
Hmotnost chladicího modulu – – – – 16,5 kg – 16,5 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H F F H H H H
Chladicí výkon – – – – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min)
Objem nádrže – – – – 4 l – 4 l
Čerpané množství – – – – 5 l/min – 5 l/min
Max. výstupní tlak – – – – 3,5 baru – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/11_322.html
http://www.ewm-group.com/11_957.html
http://www.ewm-group.com/11_958.html
http://www.ewm-group.com/8_960.html
http://www.ewm-group.com/8_960.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-impuls/phoenix.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=963&category_id=8
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Picomig 180 puls TKG Picomig 305 D2 puls TKG Picomig 305 D3 puls TKG Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TKM Phoenix 355 puls MM TDM Phoenix 355 puls MM TDM

                                         

Řízení
Picomig l l l – – – –
Progress – – – l l l l

Expert M3.70 – – – – – – –

Funkce
MIG/MAG l l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l l

WIG l l l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l l l

forceArc / forceArc puls – – – l / l l / l l / l l / l

rootArc / root Arc puls – l / – l / – l / l l / l l / l l / l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 180 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  40 °C 40 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % 180 A – – – – – – – – – –
40 % – 300 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – – – –
60 % 120 A 260 A 260 A 320 A 300 A 320 A 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A

100 % 100 A 200 A 200 A 290 A 270 A 290 A 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A
Napětí naprázdno 80 V 93 V 93 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 6,4 kVA 11 kVA 11 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,5 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA
Hnací kladky – 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu – 1 m/min - 20 m/min 1 m/min - 20 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 685 x 280 x 360 535 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 480 625 x 300 x 535 625 x 300 x 535
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 15 kg 27 kg 29 kg 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg
Hmotnost posuvu drátu – – – – – 15,1 kg 15,1 kg
Hmotnost chladicího modulu – – – – 16,5 kg – 16,5 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H F F H H H H
Chladicí výkon – – – – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min)
Objem nádrže – – – – 4 l – 4 l
Čerpané množství – – – – 5 l/min – 5 l/min
Max. výstupní tlak – – – – 3,5 baru – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/11_322.html
http://www.ewm-group.com/11_957.html
http://www.ewm-group.com/11_958.html
http://www.ewm-group.com/8_960.html
http://www.ewm-group.com/8_960.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-impuls/phoenix.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=963&category_id=8
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 401 puls MM FKW Phoenix 501 puls MM FKW

                                   

Řízení
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert – – – – – –

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l

WIG l l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l l

forceArc / forcArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc / rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A 5 A - 500 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 17,5 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –
Hmotnost přístroje 41 kg 41 kg 45 kg 45 kg 119,5 kg 119,5 kg
Hmotnost posuvu drátu 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg – –
Hmotnost chladicího modulu – 16,5 kg – 16,5 kg – –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže – 4 l – 4 l 12 l 12 l
Čerpané množství – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak – 3,5 baru – 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/8_457.html
http://www.ewm-group.com/8_457.html
http://www.ewm-group.com/8_437.html
http://www.ewm-group.com/8_437.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-impuls/phoenix.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=1069&category_id=8
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-impuls/phoenix.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=1070&category_id=8
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 405 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 505 puls MM TDM Phoenix 401 puls MM FKW Phoenix 501 puls MM FKW

                                   

Řízení
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert – – – – – –

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l

WIG l l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l l

forceArc / forcArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc / rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A 5 A - 500 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 17,5 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 25 kVA 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 625 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –
Hmotnost přístroje 41 kg 41 kg 45 kg 45 kg 119,5 kg 119,5 kg
Hmotnost posuvu drátu 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg – –
Hmotnost chladicího modulu – 16,5 kg – 16,5 kg – –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže – 4 l – 4 l 12 l 12 l
Čerpané množství – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak – 3,5 baru – 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/8_457.html
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Multiprocesní svářecí přístroje MIG/MAG
Picomig/Phoenix

Phoenix 351 puls MM FDW Phoenix 401 puls MM FDW Phoenix 451 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM D FDW Phoenix 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Řízení
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert l l l l – –

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l

WIG l l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l l

forceArc / forcArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc / rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA 28 kVA 28 kVA
Dopor. výkon generátoru 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg 158 kg 158 kg
Hmotnost posuvu drátu 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 4,5 baru 4,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/8_346.html
http://www.ewm-group.com/8_460.html
http://www.ewm-group.com/8_353.html
http://www.ewm-group.com/8_352.html
http://www.ewm-group.com/8_141.html
http://www.ewm-group.com/8_143.html
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Picomig/Phoenix

Phoenix 351 puls MM FDW Phoenix 401 puls MM FDW Phoenix 451 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM FDW Phoenix 551 puls MM D FDW Phoenix 551 puls MM 2DV FDW

                                   

Řízení
Picomig – – – – – –
Progress l l l l l l

Expert l l l l – –

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Impulsní MIG/MAG l l l l l l

WIG l l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l l

forceArc / forcArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

rootArc / rootArc puls l / l l / l l / l l / l l / l l / l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA 28 kVA 28 kVA
Dopor. výkon generátoru 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 680 x 530 x 460 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg 158 kg 158 kg
Hmotnost posuvu drátu 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 15,1 kg 48 kg 15,1 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (2l/min) 1500 W (2l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 20 l/min 20 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 4,5 baru 4,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/8_346.html
http://www.ewm-group.com/8_460.html
http://www.ewm-group.com/8_353.html
http://www.ewm-group.com/8_352.html
http://www.ewm-group.com/8_141.html
http://www.ewm-group.com/8_143.html
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  Volitelné vybavení/příslušenství

 Podavače drátu

Phoenix Progress / Expert drive 4
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Phoenix Progress drive 4 HS
Posuv drátu pro vysokovýkonné svařování
Provoz možný pouze na systému Phoenix 551 
Progress
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Phoenix Progress / Expert drive 4L
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Phoenix Progress / Expert drive 300C
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Phoenix Progress / Expert drive 200C
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 200 mm

Phoenix Progress drive 4D
Dvojitý posuv drátu
Dva svařovací úkoly pouze s jedním proudovým 
zdrojem pro střídavé svařování např. kořenových a 
krycích vrstev, masivních a plněných drátů, odliš-
ných materiálů a průměrů drátů
Přepínání mezi jednotlivými posuvy drátu tlačítkem 
na hořáku, není nutné použití žádného zvláštního 
hořáku nebo přepínání na přístroji!
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm
Není nutná žádná výměna cívek ani technická pří-
prava hořáku, doby nutné pro technickou přípravu 
se značně zkrátí
u Provoz je možný pouze na přístrojích řady 
Phoenix Progress puls D!

 Mezipodavač

miniDrive GS / WS
Vložený pohon MIG/MAG se svazkem hadic pro 
plynem nebo vodou chlazené hořáky
Pohon 2 kladek pro hnací kladky 37 mm. Vybavení 
pro ocelové dráty 1,0 mm + 1,2 mm
Délky hadicových svazků až 25 m
Velký akční rádius ke svařování na těžko dostup-
ných místech
Robustní skříň s malými rozměry a nízkou hmot-
ností
Korekce nastavení a zavádění drátu přímo v pří-
stroji 
Použití pro přístroje alpha Q, Phoenix a Taurus 
Synergic S

 Svazky propojovacích hadic, 7pólové

MIG G/W 7POL
Svazek propojovacích hadic, chlazené plynem nebo 
vodou, 7pólový

 Hořák

MT G Serie
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

MT W Serie
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Vybaveno pro svařovací drát 1,2 mm

MT451WF
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou, odsává-
ní kouřových plynů
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Vybaveno pro svařovací drát 1,2 mm

TIG 150 GD GRIP
Svařovací hořák WIG, centrální přípojka EURO
K provozu na systémech Phoenix a alphaQ
Dvojité tlačítko

 Funkční hořák s technologií X

MT-Serie U/D-X
Svařovací hořák MIG/MAG, 1x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Pro systémy alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S
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 Funkční hořák s technologií X

MT-Serie 2U/D-X
Svařovací hořák MIG/MAG, 2x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

MT-Serie PC1-X
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 1, chlaze-
ný plynem nebo vodou
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Pro systémy alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

MT-Serie PC2-X
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 2, chlaze-
ný plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých 
drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Pro systémy alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

u Všechny hořáky jsou dostupné se samostatným řídicím vedením a 
19pólovou připojovací zdířkou pro svařovací přístroje EWM bez tech-
nologie MULTIMATRIX.

 Drážkování

GT 600 SKK95 3M
Drážkovací hořák
Hořák k drážkování kovů s využitím stlačeného 
vzduchu
u Vhodné uhlíkové elektrody najdete v ceníku 
v kapitole Příslušenství!

 Dálkový ovladač

R10 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, korekce 
svařovacího napětí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Pro alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

 Dálkový ovladač

RG10 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, svařo-
vací napětí
Plastová skříň s přidržovací sponou, 19pólová 
přívodní přípojka
Lehké robustní provedení a snadná manipulace
Korekce napětí -10 V až +10 V
Plynulé nastavení rychlosti drátu (0,5 - 24 m/min)
Předem instalovaný přívodní kabel 5 m
Pro přístroje řady alpha Q, Phoenix a Taurus Syner-
gic S

R20 19POL
Dálkový ovladač, přepínání programů
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Přepnutí a zobrazení až 10 svařovacích programů
Pro přístroje alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix 
Expert M3.70 a Taurus Synergic S

R40 7POL
Dálkový ovladač, 16 programů
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 7pólová přípojná zásuvka
Přepínání mezi standardním svařováním MIG a 
svařováním impulsním svařovacím obloukem MIG
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert a 
Taurus Synergic S
u Nelze použít spolu s dvojitým posuvem drátu 
nebo se dvěma samostatnými posuvy drátu!

R50 7POL
Dálkový ovladač, kompletní rozsah funkcí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 7pólová přípojná zásuvka
Všechny funkce svářecího přístroje lze nastavit 
přímo na pracovišti
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert a 
Taurus Synergic S

 Chladicí přístroje

cool50-2 U40
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro dekompaktní přístroje (TDM).
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

cool50 U40
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro kompaktní přístroje (TKM).
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

 Transportní vozík

ON WAK xx5
Montážní sada kol
Pro systémy Picomig 305 D3 a Phoenix / Taurus 355 
TKM
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 Transportní vozík

Trolly 35.2-2
Transportní vozík
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Picomig 305 D2/D3 puls a Phoenix/
Taurus 355 kompaktní bez chladicího modulu

Trolly 55-5
Transportní vozík, smontovaný
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Picomig 305 D3, Phoenix / Taurus 355 / 
405 / 505 a Tetrix 230 / 300-2

ON TR Trolly 55-5
Traverza a upevnění pro posuv drátu

 Transportní vozík

ON PS Trolly 55-5 drive 4L
Otočná konzola
Posuv drátu umístěný na svářecím přístroji je 
otočný o 360 °
Pro systém drive 4L na vozíku Trolly 55-5

ON PS Trolly 55-5 drive 200/300c
Otočná konzola
Posuv drátu umístěný na svářecím přístroji je 
otočný o 360 °
Pro systémy drive 200c/300c na vozíku Trolly 55-5
u K upnutí posuvu drátu je nezbytně nutné voli-
telné příslušenství ON PS Trolly 55-5 drive 4L

 Držák elektrod

EH 25MM²
Elektrodový kabel
Kompletně namontované elektrodové kabely

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus, modulární, kompaktní/dekompaktní

  Vysoká dovolená zatížení při standardním svařování MIG/MAG

Taurus 355-505

Nezáleží na tom, zda pracujete na staveništi, na montáži, v dílně 
nebo ve výrobní hale, máme přístroj vhodný kamkoliv a vybavený 
pro každou úlohu. Přístroj můžete kdykoliv rozšířit o chladicí modul 
a transportní vozík bez nutnosti použití nářadí a specializovaného 
personálu.

Lepší vlastnosti svařování hliníku, CrNi a oceli
Přepínání metod superPuls s ovládáním jediným tlačítkem: ideální na 
stoupavé svary - při svařování nemusíte střídat strany

Hlavní fakta

Taurus – 2 řídicí jednotky na výběr

Od vyloženě jednoduchého provedení „Basic“ až po mimořádně komfortní provedení 
„Synergic S“. Volitelné zobrazení a nastavení na svařovacím přístroji (kompaktní prove-
dení) nebo na podavači drátu (dekompaktní provedení)

Taurus Basic

 l Robustní invertorový zdroj s plynulým ovládáním ke standardnímu svařování MIG/
MAG, k ručnímu svařování obalenou elektrodou a k drážkování s klasickým ovládá-
ním dvěma tlačítky - nastavení svařovacího napětí a rychlosti posuvu drátu

Taurus Synergic S - moderní metoda svařování

 l Kromě „standardu“ (MIG/MAG, ruční svařování elektrodou, drážkování) se systém 
Synergic zaskví také inovacemi od výrobce EWM: forceArc, rootArc a WIG(Liftarc). 
Ovládání jedním tlačítkem (Synergic) s předem naprogramovanými JOB (svařovacími 
úkoly) a výběrem ze seznamu úkolů přivádí proces nastavování k dokonalosti

 l Úspora proudu díky funkci standby
 l Velmi snadná obsluha díky zobrazování úkolů (JOB)
 l Ukazatel v kilowattech k výpočtu úsečkové energie
 l Možnosti připojení funkčních hořáků MT s technologií X bez přídavného řídicího 

vodiče

forceArc - vysoká produktivita s přesvědčivou kvalitou 

 l Až o 50 % nižší výrobní náklady, mistrovský kousek inovativní technologie MIG/MAG: 
účinný a stabilizovaný svařovací oblouk, hluboký závar a svary nejvyšší kvality téměř 
bez rozstřiku.

rootArc - spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polohách

 l Zkratový oblouk s dobrým modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených polohách

Konstantní svařovací výsledky

 l Inovativní invertorová technologie výrobce EWM se vyznačuje mimořádně nízkou 
spotřebou energie, velkými výkonovými rezervami a dlouhou životností, vytváří 
nezávislost na délce přívodního kabelu a na kolísání síťového napětí

 l Pomocí digitální regulace posuv drátu i za těžkých podmínek při podávání drátu, 
např. při použití dlouhých svazků hořákových hadic

Dálkový ovladač R50: Přímý přístup ke všem funkcím

 l Samostatné řízení přímo na místě - indikace a nastavení všech důležitých funkcí 
svařovacího přístroje pomocí dálkového ovladače

Basic Synergic S
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus, modulární, kompaktní/dekompaktní

Prostě praktické 
Ruční svařování elektrodou a drážkování 
možné i bez posuvu drátu nebo dálkového 
ovladače

Značné výkonové rezervy
umožňují využití dlouhých svazků propojova-
cích hadic: 70 mm² až 30 m / 95 mm² až 40 m

Moderní ergonomický kryt

 l Čelní a zadní část přístroje z rázově 
tuhého plastu se zaoblenými hrana-
mi a rohy.

 l Přehledně uspořádané a chráněné 
ovládací prvky

Promyšlené provedení: Skříně a 
chlazení

 l Optimalizované vedení vzduchu 
lamelami a ovládání ventilátoru 
minimalizují znečištění uvnitř 
přístroje. Výkonné cirkulační čer-
padlo zaručuje optimální chlazení 
svařovacího hořáku

Šikovné kombinování podle potřeby

 l Snadná kombinace chladicího mo-
dulu nebo přepravního vozíku – bez 
nutnosti odborného personálu, bez 
zásahů do svářecího přístroje. Inova-
tivní provedení s jistotou možnosti 
budoucího rozšíření

Optimální pro plněné dráty 
s vlastní ochranou

 l Sériově dodávané provedení 
s přepínáním polarity bez použití 
nástrojů a s charakteristikami 
plněných drátů

Bleskurychlá změna chladicího 
modulu

 l Jedinečný systém zámků zaručuje 
snadné povolení a zajištění. Díky 
kompletní integraci západky do 
skříně nevzniká přesah a tím ani 
nebezpečí úrazu.

Čistý komfort

 l Výměna kladek bez použití 
nářadí, kladka je vhodná pro dva 
různé průměry drátů
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus, pojízdné provedení, kompaktní / dekompaktní

  Vysoká dovolená zatížení při standardním svařování MIG/MAG

Taurus 351-551

Koncepce skříně 3 v 1: Proudový zdroj, transportní vozík a chladicí pří-
stroj v jediné jednotce – velmi snadný transport a jednoduchá manipu-
lace.  Vyšší výkon chlazení, věší dovolené zatížení a menší náchylnost ke 
znečištění uvnitř přístroje.

Lepší vlastnosti svařování hliníku, CrNi a oceli
Přepínání metod superPuls s ovládáním jediným tlačítkem: ideální na 
stoupavé svary - při svařování nemusíte střídat strany 

Hlavní fakta

Taurus – 2 řídicí jednotky na výběr

 l Od vyloženě jednoduchého provedení „Basic“ až po mimořádně komfortní provede-
ní „Synergic S“. Volitelné zobrazení a nastavení na svařovacím přístroji nebo přímo na 
pracovišti (podavač drátu)

Taurus Basic

 l Robustní invertorový zdroj s plynulým ovládáním ke standardnímu svařování MIG/
MAG, k ručnímu svařování obalenou elektrodou a k drážkování s klasickým ovládá-
ním dvěma tlačítky - nastavení svařovacího napětí a rychlosti posuvu drátu

Taurus Synergic S - moderní metoda svařování

 l Kromě „standardu“ (MIG/MAG, ruční svařování elektrodou, drážkování) se systém 
Synergic zaskví také inovacemi od výrobce EWM: forceArc, rootArc a WIG(Liftarc). 
Ovládání jedním tlačítkem (Synergic) s předem naprogramovanými JOB (svařovacími 
úkoly) a výběrem ze seznamu úkolů přivádí proces nastavování k dokonalosti

 l Úspora proudu díky funkci standby
 l Velmi snadná obsluha díky zobrazování úkolů (JOB)
 l Ukazatel v kilowattech k výpočtu parciální energie
 l Možnosti připojení funkčních hořáků MT s technologií X bez přídavného řídicího 

vodiče

forceArc - vysoká produktivita s přesvědčivou kvalitou 

 l Až o 50 % nižší výrobní náklady, mistrovský kousek inovativní technologie MIG/MAG: 
účinný a stabilizovaný svařovací oblouk, hluboký závar a svary nejvyšší kvality téměř 
bez rozstřiku.

rootArc - spolehlivé svařování zkratovým obloukem ve všech polohách

 l Zkratový oblouk s dobrým modelováním ke snadnému přemostění mezer a ke 
svařování ve vynucených polohách

Konstantní svařovací výsledky

 l Inovativní invertorová technologie výrobce EWM se vyznačuje mimořádně nízkou 
spotřebou energie, velkými výkonovými rezervami a dlouhou životností, vytváří 
nezávislost na délce přívodního kabelu a na kolísání síťového napětí

 l Pomocí digitální regulace posuv drátu i za těžkých podmínek při podávání drátu, 
např. při použití dlouhých svazků hořákových hadic

Dálkový ovladač R50: Přímý přístup ke všem funkcím

 l Samostatné řízení přímo na místě - indikace a nastavení všech důležitých funkcí 
svařovacího přístroje pomocí dálkového ovladače

Basic Synergic S
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus, pojízdné provedení, kompaktní / dekompaktní

Ideální a optimální, k použití s různým 
napětím
Multivoltážní provedení pro specifika místních 
sítí. 3 x 230 V, 400 V, 480 V (volitelné příslušen-
ství, z výroby)

Chlazené plynem nebo kapalinou
Taurus 351, 401, 451 und 551 volitelně s chla-
zením plynem nebo kapalinou 

Vhodné do průlezů
Snadný transport posuvu drátu za centrální ru-
kojeť, nízká hmotnost, kompaktní konstrukce

Extra velká 12litrová nádrž

 l Hladké uvedení do provozu i při 
použití dlouhých svazků hadic, 
spolehlivý provoz za vysokých 
teplot a vysoká hodnota dovole-
ného zatížení

4 jeřábová oka sériově

 l 100% mobilita při transportu ve 
výrobních halách a loděnicích s 
nerovným povrchem

Bleskurychlá výměna

 l Šroubové a nástrčné spojky pro 
svazky připojovacích hadic umís-
těné zvenčí na posuvu drátu

Mobilní ve všech polohách

 l Velká kola usnadňují jízdu i na 
hrubých nerovnostech. Stejný 
rozchod předních i zadních kol 
usnadňuje transport

Čistý komfort

 l Výměna kladek bez použití 
nářadí, kladka je vhodná pro dva 
různé průměry drátů

Víceúčelový a ergonomický sys-
tém rukojetí

 l Snadné pojíždění, praktické 
přichycení svazků hadic, ochrana 
proti nárazům
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus

Taurus 355 TKM Taurus 355 TKM Taurus 355 TDM Taurus 355 TDM Taurus 405 TDM

                               

Řízení
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG* l l l l l

forceArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 400 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – 350 A – – – – – –
60 % – 300 A – 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – –

100 % – 270 A – 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 17,5 kVA
Dopor. výkon generátoru 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 25 kVA
Hnací kladky – – 4 4 4
Rychlost drátu – – 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 624 x 300 x 480 624 x 300 x 480 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg 41 kg
Hmotnost posuvu drátu – – 14 kg 14 kg 14 kg
Hmotnost chladicího modulu – 16,5 kg – 16,5 kg –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) –
Objem nádrže – 4 l – 4 l –
Čerpané množství – 5 l/min – 5 l/min –
Max. výstupní tlak – 3,5 baru – 3,5 baru –
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

*Taurus Synergic S: Navíc technologie MULTIMAT-
RIX, forceArc, rootArc a WIG-Liftarc 

http://www.ewm-group.com/12_965.html
http://www.ewm-group.com/12_965.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=964&category_id=12
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=964&category_id=12
http://www.ewm-group.com/12_462.html
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus

Taurus 355 TKM Taurus 355 TKM Taurus 355 TDM Taurus 355 TDM Taurus 405 TDM

                               

Řízení
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG* l l l l l

forceArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 350 A 5 A - 400 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – 350 A – – – – – –
60 % – 300 A – 300 A 350 A 350 A 350 A 350 A – –

100 % – 270 A – 270 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 12,7 kVA 17,5 kVA
Dopor. výkon generátoru 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 13,1 kVA 25 kVA
Hnací kladky – – 4 4 4
Rychlost drátu – – 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 624 x 300 x 480 624 x 300 x 480 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 33 kg 33 kg 41 kg 41 kg 41 kg
Hmotnost posuvu drátu – – 14 kg 14 kg 14 kg
Hmotnost chladicího modulu – 16,5 kg – 16,5 kg –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon – 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) –
Objem nádrže – 4 l – 4 l –
Čerpané množství – 5 l/min – 5 l/min –
Max. výstupní tlak – 3,5 baru – 3,5 baru –
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/12_965.html
http://www.ewm-group.com/12_965.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=964&category_id=12
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=964&category_id=12
http://www.ewm-group.com/12_462.html
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus

Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM Taurus 505 TDM Taurus 401 FKW Taurus 501 KW

                             

Řízení
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG* l l l l l

forceArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 400 A 5 A - 500 A 5 A - 500 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –
Hmotnost přístroje 41 kg 45 kg 45 kg 118 kg 118 kg
Hmotnost posuvu drátu 14 kg 14 kg 14 kg – –
Hmotnost chladicího modulu 16,5 kg – 16,5 kg – –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 4 l – 4 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru – 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

* Taurus Synergic S: Navíc technologie MULTIMA-
TRIX, forceArc, rootArc a WIG-Liftarc 

http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=465&category_id=12
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=1073&category_id=12
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus

Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM Taurus 505 TDM Taurus 401 FKW Taurus 501 KW

                             

Řízení
Taurus Basic l l l l l

Taurus Synergic S l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG* l l l l l

forceArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc / MULTIMATRIX* l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 400 A 5 A - 500 A 5 A - 500 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – 500 A – 500 A – – – 500 A
65 % – – 500 A – 500 A – – – 500 A –

100 % 400 A 400 A 460 A 430 A 460 A 430 A – 400 A 460 A 430 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 17,5 kVA 24,6 kVA 24,6 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 25 kVA 35 kVA 35 kVA 25 kVA 35 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 – –
Hmotnost přístroje 41 kg 45 kg 45 kg 118 kg 118 kg
Hmotnost posuvu drátu 14 kg 14 kg 14 kg – –
Hmotnost chladicího modulu 16,5 kg – 16,5 kg – –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon 1000 W (1l/min) – 1000 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 4 l – 4 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min – 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru – 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=465&category_id=12
http://www.ewm-group.com/de/ewmprodukte/geraete/migmag-multiprozess/taurus.html?page=shop.product_details&flypage=ewm_flypage.tpl&product_id=1073&category_id=12
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Taurus 351 FDW Taurus 401 FDW Taurus 451 FDW Taurus 551 FDW

                       

Řízení
Taurus Basic l l l l

Taurus Synergic S l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l

WIG* l l l l

forceArc / MULTIMATRIX * l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc / MULTIMATRIX * l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA
Dopor. výkon generátoru 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg
Hmotnost posuvu drátu 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

* Taurus Synergic S: Navíc technologie MULTIMA-
TRIX, forceArc, rootArc a WIG-Liftarc 

http://www.ewm-group.com/12_357.html
http://www.ewm-group.com/12_466.html
http://www.ewm-group.com/12_359.html
http://www.ewm-group.com/12_361.html
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Multiprocesní standardní svářecí přístroje MIG/MAG
Taurus

Taurus 351 FDW Taurus 401 FDW Taurus 451 FDW Taurus 551 FDW

                       

Řízení
Taurus Basic l l l l

Taurus Synergic S l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l

WIG* l l l l

forceArc / MULTIMATRIX * l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

rootArc / MULTIMATRIX * l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S) l (Synergic S)

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – – – 550 A 550 A
80 % – – – – – 450 A 520 A –

100 % 350 A 350 A – 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 13,9 kVA 17,5 kVA 20,7 kVA 28 kVA
Dopor. výkon generátoru 20,3 kVA 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 129 kg 118 kg 129 kg 129 kg
Hmotnost posuvu drátu 14 kg 14 kg 14 kg 14 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -2; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/12_357.html
http://www.ewm-group.com/12_466.html
http://www.ewm-group.com/12_359.html
http://www.ewm-group.com/12_361.html
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  Volitelné vybavení/příslušenství

 Podavače drátu

Taurus Basic / Synergic S drive 4
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Taurus Basic / Synergic S drive 4L
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Taurus Basic / Synergic S drive 300C
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Taurus Basic / Synergic S drive 200C
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 200 mm

 Mezipodavač

miniDrive GS / WS
Vložený pohon MIG/MAG se svazkem hadic pro 
plynem nebo vodou chlazené hořáky
Pohon 2 kladek pro hnací kladky 37 mm. Vybavení 
pro ocelové dráty 1,0 mm + 1,2 mm
Délky hadicových svazků až 25 m
Velký akční rádius ke svařování na těžko dostupných 
místech
Robustní skříň s malými rozměry a nízkou hmotností
Korekce nastavení a zavádění drátu přímo v přístroji 
Použití pro přístroje alpha Q, Phoenix a Taurus 
Synergic S

#

 Svazky propojovacích hadic, 7pólové

MIG G/W 7POL
Svazek propojovacích hadic, chlazené plynem nebo 
vodou, 7pólový

 Svazky propojovacích hadic, 19pólové

MIG G/W 19POL
Svazek propojovacích hadic, chlazené plynem nebo 
vodou, 19pólový

 Hořák

MT G Serie
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením

 Hořák

MT W Serie
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Vybaveno pro svařovací drát 1,2 mm

MT451WF M9
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený vodou, odsávání 
kouřových plynů
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samo-
statným vedením plynu a optimálním chlazením
Vybaveno pro svařovací drát 1,2 mm

TIG 450 WD GRIP
Svařovací hořák WIG, centrální přípojka EURO
Vodou chlazený svařovací hořák WIG
Zvláštní provedení k připojení k vodou chlazeným 
přístrojům Phoenix 355 a Taurus 355 Synergic S

 Funkční hořák s technologií X

MT-Serie U/D-X
Svařovací hořák MIG/MAG, 1x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samostat-
ným vedením plynu a optimálním chlazením
Pro systémy alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

MT-Serie 2U/D-X
Svařovací hořák MIG/MAG, 2x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samostat-
ným vedením plynu a optimálním chlazením

MT-Serie PC1-X
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 1, chlazený 
plynem nebo vodou bez samostatného řídicího 
vedení
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samostat-
ným vedením plynu a optimálním chlazením
Pro systémy alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S
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 Funkční hořák s technologií X

MT-Serie PC2-X
Svařovací hořák MIG/MAG, Powercontrol 2, chlazený 
plynem nebo vodoubez samostatného řídicího 
vedení
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samostat-
ným vedením plynu a optimálním chlazením
Pro systémy alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

u Všechny hořáky jsou dostupné se samostatným řídicím vedením a 
19pólovou připojovací zdířkou pro svařovací přístroje EWM bez techno-
logie MULTIMATRIX.

 Funkční hořák 19pólový pro systém Taurus Basic

MT-Serie 2U/D
Svařovací hořák MIG/MAG, 2x Up/Down, chlazený 
plynem nebo vodouse samostatným řídicím vedením
Funkční hořák bez samostatného řídicího vedení
Vybaveno pro svařovací drát 1,0 mm
Nejlepší vlastnosti pro zapálení také u tenkých drátů
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro dlouhodobou 
práci
Vynikající vlastnosti při svařování dosažené samostat-
ným vedením plynu a optimálním chlazením

 Drážkování

GT 600 SKK95 3M
Drážkovací hořák
Hořák k drážkování kovů s využitím stlačeného 
vzduchu
u Vhodné uhlíkové elektrody najdete v ceníku 
v kapitole Příslušenství!

 Dálkový ovladač

R10 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, korekce 
svařovacího napětí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Pro alpha Q, Phoenix a Taurus Synergic S

RG10 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, svařo-
vací napětí
Plastová skříň s přidržovací sponou, 19pólová 
přívodní přípojka
Lehké robustní provedení a snadná manipulace
Korekce napětí -10 V až +10 V
Plynulé nastavení rychlosti drátu (0,5 - 24 m/min)
Předem instalovaný přívodní kabel 5 m
Pro přístroje řady alpha Q, Phoenix a Taurus Syner-
gic S

R11 19POL
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, svařo-
vací napětí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Pro Taurus Basic

 Dálkový ovladač

RG11 19POL 5M
Dálkový ovladač, nastavení rychlosti drátu, svařo-
vací napětí
Plastová skříň s přidržovací sponou, 19pólová 
přívodní přípojka
Lehké robustní provedení a snadná manipulace
Plynulé nastavení svařovacího napětí (10 - 50 V)
Plynulé nastavení rychlosti drátu (0,5 - 24 m/min)
Předem instalovaný přívodní kabel 5 m
Pro Taurus Basic

R20 19POL
Dálkový ovladač, přepínání programů
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 19pólová přípojná zásuvka
Přepnutí a zobrazení až 10 svařovacích programů
Pro přístroje alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix 
Expert M3.70 a Taurus Synergic S

R40 7POL
Dálkový ovladač, 16 programů
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 7pólová přípojná zásuvka
Přepínání mezi standardním svařováním MIG a 
svařováním impulsním svařovacím obloukem MIG
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 a Taurus Synergic S
u Nelze použít spolu s dvojitým posuvem drátu 
nebo se dvěma samostatnými posuvy drátu!

R50 7POL
Dálkový ovladač, kompletní rozsah funkcí
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet, 7pólová přípojná zásuvka
Všechny funkce svářecího přístroje lze nastavit 
přímo na pracovišti
Pro alpha Q, Phoenix Progress, Phoenix Expert 
M3.70 a Taurus Synergic S

 Chladicí přístroje

cool50 U40
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro kompaktní přístroje (TKM).
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

cool50-2 U40
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro dekompaktní přístroje (TDM).
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

 Transportní vozík

ON WAK xx5
Montážní sada kol
Pro systémy Picomig 305 D3 a Phoenix / Taurus 355 
TKM

Trolly 39-1
Transportní vozík
K transportu proudového zdroje
Pro systémy Phoenix 355 / 405 / 505 a Taurus 355 / 
405 / 505
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 Transportní vozík

Trolly 35.2-2
Transportní vozík
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Picomig 305 D2/D3 puls a Phoenix/
Taurus 355 kompaktní bez chladicího modulu

Trolly 55-5
Transportní vozík, smontovaný
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Picomig 305 D3, Phoenix / Taurus 355 / 
405 / 505 a Tetrix 230 / 300-2

ON TR Trolly 55-5
Traverza a upevnění pro posuv drátu

 Transportní vozík

ON PS Trolly 55-5 drive 4L
Otočná konzola
Posuv drátu umístěný na svářecím přístroji je 
otočný o 360 °
Pro systém drive 4L na vozíku Trolly 55-5

ON PS Trolly 55-5 drive 200/300c
Otočná konzola
Posuv drátu umístěný na svářecím přístroji je 
otočný o 360 °
Pro systémy drive 200c/300c na vozíku Trolly 55-5
u K upnutí posuvu drátu je nezbytně nutné voli-
telné příslušenství ON PS Trolly 55-5 drive 4L

 Držák elektrod

EH 50MM²
Elektrodový kabel
Kompletně namontované elektrodové kabely

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com



 

 n Šampion v lehké váze: pouhých 7,5 kg ukrytých do 

kompaktních rozměrů 

 n Nejvyšší ochranu zabezpečí zaoblené hrany a plastové 

ochranné prvky

 n Bezpečné podávání drátů i na velké vzdálenosti, stejný 

průměr kladek jako v podavačích drátů EWM

 n Pomocí systému miniDrive překonáte vzdálenosti 

až 50 m

 n Systém miniDrive se dostane téměř do každé skuli-

ny a najde své místo i v nejužším prostoru

Se systémem miniDrive se dostanete kamkoliv.

V místě svařování je málo místa, jste daleko od proudového zdroje 
a překáží vám vysoká hmotnost? Řešením pro vás je systém miniDrive. 

 n Nastavení pracovního bodu, korekce délky 

elektrického oblouku a zavádění drátu můžete 

nastavit přímo na systému miniDrive

 n Obsluha je možná i v rukavicích

 n Přímý přístup k nejdůležitějším funkcím z dálkové-

ho ovladače, který můžete připojit, nebo z funkč-

ního hořáku

 n S odlehčením tahu k dosažení mimořádně dlouhé 

životnosti svazků hadic

miniDrive WS 25M
Taurus 401 Synergic S FKW

Až 25 m pro ocel / CrNi

Až 15 m pro hliník

až 
5 m

MT451W 5M 
(standardní 
hořák) nebo 
funkční hořák

Nestandardní vybavení: 
Drát je přiváděný z cívky 
v sudu, např. 250 kg

Dálkový 
ovladač
(doplňko-
vý/dolpň-
kově)

miniDrive WS 25M

až 
5 m

až 
20 m

Taurus 401 Synergic S FDW Taurus Synergic S drive 4L
s montážní sadou kol (volitelný)

MIG 7POL

MT451W 5M  
(standardní 
hořák) 
nebo funkční 
hořák

Dálkový 
ovladač
(doplňko-
vý/doplň-
kově)

Příklad č. 1

Kompaktní systém Taurus Synergic S + miniDrive
Připojení systému miniDrive ke svařovacímu přístroji s integrovaným 
podavačem drátu. 

Akční rádius až 
30 m!

Příklad č. 2

Systém Taurus Synergic S se samostatným podavačem drátu 
Drahtvorschub + miniDrive
Připojení systému miniDrive k samostatnému podavači drátu.

Akční rádius až 
50 m!
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Vložený pohon MIG/MAG
miniDrive

Technické údaje
Rychlost drátu 1 m/min - 20m/min
Rozměry DxŠxV v mm 302 x 176 x 196
Hmotnost (bez svazku hadic) 7,5 kg

Až 25 m pro ocel / CrNi

Až 15 m pro hliník
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EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Sada EWM EN 1090 WPQR

Sada EWM EN 1090 WPQR je používána pro následující oblasti!

Invertorové svařovací přístroje EWM alpha Q, Phoenix, Taurus Synergic, Picomig

Svařování oceli pro třídy EXC 1+2 podle EN 1090 Ochranný plyn:  90-80 % Argon, zbytek CO2 
Základní materiál: S235 nebo S355   

Metoda svařování MIG/MAG JOB Přídavný materiál Průměr

Standardní 8
9

G3Si1, G4Si1
G3Si1, G4Si1

1,0 mm 
1,2 mm

Impuls 8
9

G3Si1, G4Si1
G3Si1, G4Si1

1,0 mm 
1,2 mm

forceArc 180 G3Si1, G4Si1 1,2 mm

coldArc 193 G3Si1, G4Si1 1,0 mm

rootArc 206 G3Si1, G4Si1 1,0 mm

rootArc/Impuls a superPuls snadné svařování svarů ve svislé polo-
ze zdola nahoru bez techniky příčného kývavého pohybu 206 G3Si1, G4Si1 1,0 mm

Získejte 52 postupů svařování od EWM

BVybírejte z možností buď          nebo  

 n Použití proudových zdrojů EWM s certifikovanými cha-
rakteristikami 
Standardní svařování MIG/MAG a impuls a forceArc,  
coldArc, rootArc a superPuls 

 n Získejte 52 standardních postupů ke svařování od EWM 
- Není nutná kvalifikace instrukce ke svařování (WPS) 
provedená příslušným úřadem

Třída provedení EXC1, EXC2 u ocelí třídy až S355.
Standardní metoda svařování – certifikované charakteristiky

Využijte možnosti získat kvalifikaci ve svařovacích procesech, které se používají ve vaší 
firmě:

Sada EWM EN 1090 WPQR šetří čas a peníze

A

A
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Okamžité využití s použitím kontrolovaných kvalifikovaných přídavných materiálů

 n Použití EWM-SZW - typy až S 275 

 n Sestavení vlastního WPS - WPS nemusí být zvlášť cer-
tifikované - Kvalifikace provedena pomocí přídavného 
materiálu s příslušnou homologací 

Třída provedení EXC1, EXC2 u ocelí třídy až S275.
Použití přídavných materiálů s kontrolou vhodnosti.

B

Nízkolegované tyčové elektrody Nízkolegované drátové elektrody

Nízkolegovaná svařovací tyč

Nízkolegované plněné elektrody

Získáním sady EN 1090 WPQR a přídavných materiálů EWM s kontrolou vhodnosti ušetříte kvalifikaci WPS:

Podrobný seznam přídavných materiálů vám zašleme na vyžádání. Kontaktujte nás!

Typ AWS EN ISO 2560-A

SE 6013 RR E 6013 E 42 0 RR 12

SE 6013 RC E 6012 E 38 0 RC 11

SE 6013 RC modrá E 6013 E 42 0 RC 11

SE 6013 RRC E 6013 E 42 0 RC 11

SE 6013 RRB E 6013 E 35 2 RB 12 

SE 7016 BR E 7016 E 42 4B 32 H5 

SE 7018 BH5 E 7018 E 42 4B 32 H5

Typ AWS A5.18 EN ISO 14341 

SW 70S G3 ER 70S-6 G 42 3M G3Si1

SW 70S G3 Ti ER 70S-2 G 49A 2 M/A/C G11

SW 70S G4 ER 70S-6 G 42 2C G4Si1

Typ AWS A5.18 EN ISO 12536

TR 70S G3 ER 70 S-A1 636-A W3 Si1

Typ AWS A5.20 EN ISO 17632-A

FCW 71T rutilová E71T-1M T 42 2 P M 1 H5

FCW 71T bazická E71T-5M-J T 42 2 P M 1 H5

Typ AWS A5.18 EN ISO 17632-A

FCW 70TC kov E70C-6M/-6C T 42 2 M M/C 1 H5
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Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega, pojízdné provedení

  Robustní provedení, optimální výkon

Mira 151-301 
Saturn 301-351
Wega 401-601

Kvalita sjednocená do dvou provedení: Plynem chlazené 
kompaktní přístroje Mira a Saturn s integrovaným posuvem 
drátu nebo vodou chlazená zařízení Wega se samostatným 
posuvem drátu a volitelně se synergickým ovládáním.

Hlavní fakta

Perfektní start 

 l Optimalizované charakteristiky zapalování, funkce zavádění drátu a dohoření zajišťu-
jí dosažení opakovatelných postupů zapalování oblouku.

Koncepce intuitivního a přehledného ovládání

 l M1.02 - klasická koncepce ovládání, veškerá nastavení jsou dostupná přímo
 l M2.20 - nejjednodušší koncepce obsluhy s digitálním zobrazením všech svařovacích 

dat
 l M2.40 - Ovládání Synergic - jediným tlačítkem se snadným výběrem materiálu, drátu, 

druhu plynu pomocí seznamu úkolů a digitálního displeje

Vynikající svařovací vlastnosti 

 l Přesné nastavení svařovacího napětí a optimalizovaná svařovací tlumivka zaručují 
perfektní přizpůsobení nejrůznějším druhům materiálů. Zařízení Saturn a Wega jsou 
vybavena doplňkovými rozbočkami.

Osvědčený způsob ovládání

 l Pracovní bod je nastavován na přepínači a regulátoru posuvu drátu

Praktické provedení s robustní kovovou skříní

 l Fosfátovaný ocelový plech s povrchovou úpravou práškováním, antikorozní, ideální 
do tvrdých podmínek

Minimum dokončovacích prací pro vysokou hospodárnost

 l Svařování s minimálním rozstřikem zkratovým a sprchovým obloukem pod ochran-
ným plynem argon, CO2 nebo směsnými plyny. To šetří čas a peníze.

A/V EN 1090: Snadná dokumentace svařovacích parametrů

 l Externí zobrazovací jednotka pro nedigitální svařovací přístroje v rozsahu platnosti 
EN 1090 k záznamu a dokumentaci svařovacího proudu a napětí 
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Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega, pojízdné provedení

Mira 221 MV
Flexibilita pro každou síť. 230 V nebo 400 V

Snadný servis a údržba
Rychlá výměna technického svářečského 
příslušenství díky přípojným zásuvkám pro 
svařovací hořák a zemnící kabel.

Synergické ovládání
Velmi snadné nastavení pracovního bodu 
- všechny parametry svařování a optimální 
charakteristiky jsou nastaveny v souladu 
s vybraným úkolem svařování pouze jediným 
otočným knoflíkem

Přehled
Průzor ke kontrole zásoby drátu

Nádrž na 7 litrů

 l Hladké uvedení do provozu i při 
použití dlouhých svazků propojo-
vacích hadic, spolehlivý provoz za 
vysoké teploty a vysoké dovolené 
zatížení

4 jeřábová oka sériově

 l 100% mobilita při transportu ve 
výrobních halách a loděnicích s 
nerovným povrchem

Bleskurychlá výměna

 l Šroubové a nástrčné spojky pro 
svazky připojovacích hadic umís-
těné zvenčí na posuvu drátu

Mobilní ve všech polohách

 l Velká kola usnadňují jízdu i na 
hrubých nerovnostech. Stejný 
rozchod předních i zadních kol 
usnadňuje transport

Čistý komfort

 l Výměna kladek bez použití 
nářadí, kladka je vhodná pro dva 
různé průměry drátů

Víceúčelový a ergonomický sys-
tém rukojetí

 l Snadné pojíždění, praktické 
přichycení svazků hadic, ochrana 
proti nárazům



Mira 151 FKG Mira 221 MV FKG Mira 251 FKG Mira 301 FKG Saturn 301 FKG Saturn 351 FKG

                                   

Řízení
M1.02 l l l l l l

M2.20 – – – l l l

M2.40 – – – l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 30 A - 150 A 30 A - 220 A 30 A - 250 A 30 A - 300 A 30 A - 300 A 30 A - 350 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

15 % – 150 A – 220 A – – – – – – – –
20 % – – – – – 250 A – 300 A – – – –
25 % 150 A – 220 A – – – – – – – – –
35 % – – – – 250 A – 300 A – – – – –
40 % – – – – – – – – – 300 A – 350 A
45 % – – – – – – – – 300 A – 350 A –
60 % – – – – – – – – 250 A 190 A 300 A 250 A

100 % 70 A 55 A 105 A 85 A 150 A 125 A 170 A 150 A 190 A 160 A 250 A 220 A
Napětí naprázdno 35 V 40 V 35 V 40 V 40 V 40 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 2 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-15 % - +15 %) 2 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Max. připojovací výkon 4,7 kVA 8 kVA 9,6 kVA 12,8 kVA 12,8 kVA 16 kVA
Dopor. výkon generátoru 6,4 kVA 10,9 kVA 13 kVA 18 kVA 18 kVA 21,5 kVA
Hnací kladky 2 2 4 4 4 4
Rychlost drátu 1,5 m/min - 15 m/min 1,5 m/min - 20 m/min 1,5 m/min - 20 m/min 1,5 m/min - 20 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 930 x 460 x 730 930 x 460 x 730
Hmotnost přístroje 47 kg 56 kg 60 kg 72 kg 100 kg 112 kg
Zapojovací stupně 6 6 8 12 12 16
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega
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Mira 151 FKG Mira 221 MV FKG Mira 251 FKG Mira 301 FKG Saturn 301 FKG Saturn 351 FKG

                                   

Řízení
M1.02 l l l l l l

M2.20 – – – l l l

M2.40 – – – l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 30 A - 150 A 30 A - 220 A 30 A - 250 A 30 A - 300 A 30 A - 300 A 30 A - 350 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

15 % – 150 A – 220 A – – – – – – – –
20 % – – – – – 250 A – 300 A – – – –
25 % 150 A – 220 A – – – – – – – – –
35 % – – – – 250 A – 300 A – – – – –
40 % – – – – – – – – – 300 A – 350 A
45 % – – – – – – – – 300 A – 350 A –
60 % – – – – – – – – 250 A 190 A 300 A 250 A

100 % 70 A 55 A 105 A 85 A 150 A 125 A 170 A 150 A 190 A 160 A 250 A 220 A
Napětí naprázdno 35 V 40 V 35 V 40 V 40 V 40 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 2 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-15 % - +15 %) 2 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Max. připojovací výkon 4,7 kVA 8 kVA 9,6 kVA 12,8 kVA 12,8 kVA 16 kVA
Dopor. výkon generátoru 6,4 kVA 10,9 kVA 13 kVA 18 kVA 18 kVA 21,5 kVA
Hnací kladky 2 2 4 4 4 4
Rychlost drátu 1,5 m/min - 15 m/min 1,5 m/min - 20 m/min 1,5 m/min - 20 m/min 1,5 m/min - 20 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 880 x 385 x 610 930 x 460 x 730 930 x 460 x 730
Hmotnost přístroje 47 kg 56 kg 60 kg 72 kg 100 kg 112 kg
Zapojovací stupně 6 6 8 12 12 16
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Normy IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega
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Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega

Saturn 351 FDG Wega 401 FKG Wega 401 FKW Wega 401 FDW Wega 501 FDW Wega 601 FDW

                                   

Řízení
M1.02 l l l l l l

M2.20 l l l l l l

M2.40 l l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 30 A - 350 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 50 A - 500 A 50 A - 600 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – – – – – – – – – –
45 % 350 A – – – – – – – – – – 600 A
60 % 300 A 250 A – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A 600 A –
70 % – – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A – – –

100 % 250 A 220 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A 450 A 450 A
Napětí naprázdno 40 V 45 V 45 V 45 V 50 V 60 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Max. připojovací výkon 16 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 27,5 kVA 36,7 kVA
Dopor. výkon generátoru 21,5 kVA 26 kVA 26 kVA 26 kVA 32 kVA 50 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 930 x 460 x 730 1100 x 550 x 1000 1100 x 550 x 1000 1100 x 560 x 1000 960 x 560 x 1010 960 x 560 x 1010
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 100 kg 145 kg 165 kg 159 kg 200 kg 228 kg
Hmotnost posuvu drátu 15,5 kg – – 18,2 kg 18,2 kg 18,2 kg
Zapojovací stupně 16 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (3) 12 (3)
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon – – 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Objem nádrže – – 9 l 9 l 7 l 7 l
Čerpané množství – – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/24_94.html
http://www.ewm-group.com/25_451.html
http://www.ewm-group.com/25_452.html
http://www.ewm-group.com/25_93.html
http://www.ewm-group.com/25_92.html
http://www.ewm-group.com/25_91.html
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Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega

Saturn 351 FDG Wega 401 FKG Wega 401 FKW Wega 401 FDW Wega 501 FDW Wega 601 FDW

                                   

Řízení
M1.02 l l l l l l

M2.20 l l l l l l

M2.40 l l l l l l

Funkce
MIG/MAG l l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 30 A - 350 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 30 A - 400 A 50 A - 500 A 50 A - 600 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – 350 A – – – – – – – – – –
45 % 350 A – – – – – – – – – – 600 A
60 % 300 A 250 A – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A 600 A –
70 % – – 400 A – 400 A – 400 A – 500 A – – –

100 % 250 A 220 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A 400 A 400 A 450 A 450 A
Napětí naprázdno 40 V 45 V 45 V 45 V 50 V 60 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 32 A 3 x 32 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %) 3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Max. připojovací výkon 16 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 19,2 kVA 27,5 kVA 36,7 kVA
Dopor. výkon generátoru 21,5 kVA 26 kVA 26 kVA 26 kVA 32 kVA 50 kVA
Hnací kladky 4 4 4 4 4 4
Rychlost drátu 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min 0,5 m/min - 24 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 930 x 460 x 730 1100 x 550 x 1000 1100 x 550 x 1000 1100 x 560 x 1000 960 x 560 x 1010 960 x 560 x 1010
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm 690 x 300 x 410 – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 100 kg 145 kg 165 kg 159 kg 200 kg 228 kg
Hmotnost posuvu drátu 15,5 kg – – 18,2 kg 18,2 kg 18,2 kg
Zapojovací stupně 16 12 (2) 12 (2) 12 (2) 12 (3) 12 (3)
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H H
Chladicí výkon – – 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Objem nádrže – – 9 l 9 l 7 l 7 l
Čerpané množství – – 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/24_94.html
http://www.ewm-group.com/25_451.html
http://www.ewm-group.com/25_452.html
http://www.ewm-group.com/25_93.html
http://www.ewm-group.com/25_92.html
http://www.ewm-group.com/25_91.html
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Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega  l  Volitelné vybavení/příslušenství

  Volitelné vybavení/příslušenství

 Podavače drátu

Wega M2.40 drive 41
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Wega M2.40 drive 41L
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

 Svazky propojovacích hadic, 7pólové

MIG G/W 7POL
Svazek propojovacích hadic, chlazené plynem nebo 
vodou, 7pólový

 Servisní příslušenství

A/V EN 1090 
Zobrazovací jednotka pro nedigitální svařovací 
přístroje
Ideální doplněk svařovacích přístrojů EWM v rozsa-
hu platnosti EN 1090
Použitelné i pro přístroje konkurenčních výrobců
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnety
Pro systémy Mira, Saturn a Wega

 Hořák

MIG 15 3M
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem

MIG 25 3M
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem

MIG 36 3M
Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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Standardní svářecí přístroje MIG/MAG, stupňově přepínané
Mira/Saturn/Wega  l  Volitelné vybavení/příslušenství
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix, přenosné provedení

  Profesionální montážní přístroje

Picotig 200 
Tetrix 200 - 400-2

Přenosná provedení jsou extrémně malá, kompaktní a lehká, transport 
na žebřících a lešeních i v zúžených prostorách je nyní velmi snadný. 
Vždy konstantní výkon: Ani velké výkyvy napětí generátoru nebo v síti 
na staveništi nepředstavují žádný problém!

Hlavní fakta

Celulózové elektrody k 100% jistotě svařování ve svislé poloze shora dolů

 l S Tetrix 300 Cel - komfortní nastavení všech charakteristik elektrody

Snadná obsluha přímo na místě

 l Hořák Retox umožňuje vyvolávání všech programů, provozních režimů a funkce Up/
Down stisknutím tlačítka.

Optimum pro každé staveniště

 l Úzká konstrukce a snadné přenášení za stabilní nosnou tyč. To je partner pro téměř 
každé staveniště. Pro proudové zdroje EWM nepředstavuje kolísání sítě žádný 
problém. Svařují spolehlivě i při připojení ke slabé síti nebo k nadměrně dlouhému 
kabelu. Promyšlený systém ventilace zajišťuje vysoké dovolené zatížení a navíc 
chrání před znečištěním.

Spolehlivé zapálení

 l Opakovatelné elektronické vysokofrekvenční zapálení a upravené parametry zaháje-
ní svařování k dosažení nejlepších podmínek pro zapálení v rámci každé aplikace.

Spotmatic - úspora 50 % času při bodování 

 l Svařovací oblouk hořáku se zapálí plně automaticky, bez stisknutí tlačítka, pouhým 
dotykem špičky elektrody s obrobkem. Je možné umístit stovky reprodukovatelných 
bodových svarů, které budou bez vměstků wolframu.

Cíleně a koncentrovaně s pulsováním kHz

 l Metalurgické pulsování propůjčuje oblouku WIG požadované kvality plazmového 
oblouku. Systém activArc ve spojení s kHz-pulsováním výrazně zesiluje všechny 
pozitivní efekty.

activArc – snadno, hospodárně a perfektně

 l Přesný soustředěný oblouk s vysokým tlakem plazmy k dosažení rychlého a spolehli-
vého svařování s kompenzovaným výkonem. Cílené pronikání tepla a hluboký závar 
k vytvoření nejlepšího kořene. 

 l Bezkonkurenční: Vysoké úspory nákladů a nejvyšší kvalita.
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix, přenosné provedení

Celulózové elektrody k 100% jistotě svařo-
vání ve svislé poloze shora dolů
S Tetrix 300 Cel

Přepěťová ochrana
Nechtěným připojením přístrojů 230 V k síťo-
vému napětí 400 V nedojde k jejich poškození

Spolehlivý provoz po celém světě
Programované omezení síťového proudu na 
10 ampér zabraňuje výpadkům pojistek a díky 
tomu i zbytečným přerušením práce.

Perfektní bodové svary s hořákem spotArc
Univerzálně použitelný i díky možnosti spojení 
dvou plechů stejné a odlišné tloušťky - čistý 
vzhled svarů k použití v pohledových oblas-
tech

Šikovné kombinování podle 
potřeby

 l Snadná kombinace např. chladicí-
ho modulu nebo dopravního vo-
zíku – bez odborného personálu, 
bez nářadí a zásahů do svářecího 
přístroje. Inovativní provedení 
s jistotou možnosti budoucího 
rozšíření.

Bleskurychlá změna chladicího 
modulu

 l Jedinečný systém zámků zaručuje 
snadné povolení a zajištění. Díky 
kompletní integraci západky do 
skříně nevzniká přesah a tím ani 
nebezpečí úrazu.

Chladicí zařízení s cirkulačním 
čerpadlem

 l Optimální chlazení svařovacího 
hořáku

Promyšlené provedení: Skříň a 
rozvod chladicího vzduchu

 l Ovládání ventilátoru a lamely 
minimalizují množství nečistot v 
přístroji 

Moderní ergonomický kryt

 l Přední a zadní díl přístroje jsou 
vyrobeny z rázově tuhého plastu 
se zaoblenými hranami a rohy. 
Tím je zajištěna optimální ochra-
na svářeče a přístroje v každé 
situaci!

Ovládací prvky

 l Mimořádně stabilní, přehledné a 
chráněné uspořádání umožňuje 
neobyčejně snadnou manipulaci
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Tetrix, pojízdné provedení

  Vysoká dovolená zatížení při svařování metodou WIG

Tetrix 351-551

Provoz 24 hodin denně! Tyto plně digitální pojízdné přístroje disponují 
jedinečným vysokým výkonem a vysokým dovoleným zatížením pro kon-
tinuální práci ve výrobě, např. ve vícesměnném provozu. 
Inovativní invertorový výkonový díl šetří navíc, díky vysoké účinnosti, také 
značné náklady na energii.

Hlavní fakta

Optimálně nastavený mobilní systém horkého drátu obsahuje:

 l Pojízdný zdroj svařovacího proudu Tetrix
 l Podavač drátu tigSpeed s integrovaným proudovým zdrojem pro horký drát k pře-

dehřívání drátu
 l Hořák horkého drátu s přívodem drátu a kontakty pro horký drát

Snadná obsluha přímo na místě

 l Hořák Retox umožňuje vyvolávání všech programů, provozních režimů a funkce Up/
Down stisknutím tlačítka.

Synergické ovládání WIG - perfektní pro aplikace velkého rozsahu

 l Velmi jednoduchá obsluha a maximální komfort. Výběr svařovacího úkolu (JOB) na 
základě druhu materiálu, druhu svaru, průměru wolframové elektrody a svařovacího 
proudu/tloušťky plechu. Digitální systém automaticky nalezne optimální parametry 
svařování.

activArc – snadno, hospodárně a perfektně

 l Přesný soustředěný oblouk s vysokým tlakem plazmy k dosažení rychlého a spolehli-
vého svařování s kompenzovaným výkonem. Cílené pronikání tepla a hluboký závar 
k vytvoření nejlepšího kořene. Bezkonkurenční: Vysoké úspory nákladů a nejvyšší 
kvalita.

Cíleně a koncentrovaně s pulsováním kHz

 l Metalurgické pulsování propůjčuje oblouku WIG požadované kvality plazmového 
oblouku. Systém activArc ve spojení s kHz-pulsováním výrazně zesiluje všechny 
pozitivní efekty.

Koncepce intuitivního ovládání pro každého

 l Smart: Prakticky orientované snížení počtu ovládacích prvků na nejdůležitější funkce
 l Classic - přehled všech parametrů s přímým přístupem
 l Comfort: 8 předem definovatelných svařovacích úkolů pro často opakované postupy 

svařování
 l Synergic: ovládání jedním tlačítkem s možností definování 256 svařovacích úkolů
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Tetrix, pojízdné provedení

Horký drát k dosažení maximální účinnosti
O 100 % vyšší rychlost
O 60 % vyšší odtavovací výkon
O 60 % nižší zředění svarového kovu

Spotmatic - úspora 50 % času při bodování
Plně automatické zapálení oblouku po dotyku 
hrotu elektrody a obrobku. Umožňuje rychlé a 
čisté navařování stovek opakovatelných bodo-
vých spojů bez wolframových vměstků.

Perfektní bodové svary s hořákem spotArc
Univerzálně použitelný i díky možnosti spojení 
dvou plechů stejné a odlišné tloušťky - čistý 
vzhled svarů k použití v pohledových oblas-
tech

Automatické pulsování
Automatické pulsování zajišťuje při stehování 
a bodování obrobků proudově závislou frek-
venci a vyvážení pulsů, které pozitivně ovlivňu-
jí možnosti přemostění svarových mezer.

Snadný přístup k nádrži chladicí 
kapaliny

 l Vnější otvor k napouštění nádrže 
a ukazatel stavu hladiny

Kontrolovaná ochrana

 l Termopojistka pro vodní čerpadlo

Extra velká 12litrová nádrž

 l Hladké uvedení do provozu i při 
použití dlouhých svazků hadic, 
spolehlivý provoz za vysokých 
teplot a vysoká hodnota dovole-
ného zatížení

4 jeřábová oka sériově

 l 100% mobilita při transportu ve 
výrobních halách a loděnicích s 
nerovným povrchem

Mobilní ve všech polohách

 l Velká kola usnadňují jízdu i na 
hrubých nerovnostech. Stejný 
rozchod předních i zadních kol 
usnadňuje transport

Víceúčelový a ergonomický sys-
tém rukojetí

 l Snadné pojíždění, praktické 
přichycení svazků hadic, ochrana 
proti nárazům



72 EWM AG /// www.ewm-group.com

Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Picotig 200 TG Picotig 200 MV TG Tetrix 200 TG Tetrix 200 MV TG Tetrix 230 TM

              

Řízení
Picotig l l – – –
Smart – – l – l

Classic – – – – –
Classic cel – – – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – –

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

activArc – – l l l

spotArc – – l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 200 A 5 A - 200 A 5 A - 200 A 5 A - 200 A 3 A - 230 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 200 A – 200 A – 200 A – 200 A – –
35 % – – – – – – – – – 230 A
40 % – – – – – – – – 230 A –
60 % – 150 A – 150 A – 150 A – 150 A 180 A 160 A

100 % – 120 A – 120 A – 120 A – 120 A 150 A 130 A
Napětí naprázdno 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %), 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %), 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Max. připojovací výkon 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 5,2 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,8 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 475 x 135 x 250 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 600 x 205 x 415
Hmotnost přístroje 6,9 kg 8,9 kg 10 kg 11,5 kg 17,5 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H F
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/28_971.html
http://www.ewm-group.com/28_972.html
http://www.ewm-group.com/29_970.html
http://www.ewm-group.com/29_977.html
http://www.ewm-group.com/29_366.html
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Picotig 200 TG Picotig 200 MV TG Tetrix 200 TG Tetrix 200 MV TG Tetrix 230 TM

              

Řízení
Picotig l l – – –
Smart – – l – l

Classic – – – – –
Classic cel – – – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – –

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

activArc – – l l l

spotArc – – l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 200 A 5 A - 200 A 5 A - 200 A 5 A - 200 A 3 A - 230 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 200 A – 200 A – 200 A – 200 A – –
35 % – – – – – – – – – 230 A
40 % – – – – – – – – 230 A –
60 % – 150 A – 150 A – 150 A – 150 A 180 A 160 A

100 % – 120 A – 120 A – 120 A – 120 A 150 A 130 A
Napětí naprázdno 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A 1 x 16 A, 1 x 25 A 1 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %), 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %), 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Max. připojovací výkon 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 4,4 kVA 5,2 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,5 kVA 7,8 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 475 x 135 x 250 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 475 x 180 x 295 600 x 205 x 415
Hmotnost přístroje 6,9 kg 8,9 kg 10 kg 11,5 kg 17,5 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H F
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/28_971.html
http://www.ewm-group.com/28_972.html
http://www.ewm-group.com/29_970.html
http://www.ewm-group.com/29_977.html
http://www.ewm-group.com/29_366.html
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 230 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 TM

              

Řízení
Picotig – – – – –
Smart l l l l l

Classic – – – l l

Classic cel – – – – –
Comfort l l l l l

Synergic – – – – –

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou 
elektrodou l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařova-
cího proudu 3 A - 230 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A

Dovolené zatížení za okolní 
teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 230 A – 300 A – 300 A – – – –
40 % 230 A – – – – – – – – –
45 % – – – 270 A – 270 A – – – –
60 % 180 A 160 A – – – – – 300 A – 300 A
80 % – – – – – – 300 A – 300 A –

100 % 150 A 130 A – 180 A – 180 A 270 A 250 A 270 A 250 A
Napětí naprázdno 90 V 100 V 100 V 100 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) x 230 V 3 x 400 V (-25 % - +20 %) x 230 V 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV 
v mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380

Hmotnost přístroje 17,5 kg 20 kg 20 kg 29 kg 29 kg
Hmotnost chladicího 
modulu 14 kg 18,4 kg 18,4 kg – 15 kg

Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace F , H H H H H
Chladicí výkon 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Objem nádrže 4 l 4 l 4 l – 4,5 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min – 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/29_366.html
http://www.ewm-group.com/29_978.html
http://www.ewm-group.com/29_978.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html


75EWM AG /// www.ewm-group.com

Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 230 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300-2 TM Tetrix 300 TM Tetrix 300 TM

              

Řízení
Picotig – – – – –
Smart l l l l l

Classic – – – l l

Classic cel – – – – –
Comfort l l l l l

Synergic – – – – –

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou 
elektrodou l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařova-
cího proudu 3 A - 230 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A

Dovolené zatížení za okolní 
teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 230 A – 300 A – 300 A – – – –
40 % 230 A – – – – – – – – –
45 % – – – 270 A – 270 A – – – –
60 % 180 A 160 A – – – – – 300 A – 300 A
80 % – – – – – – 300 A – 300 A –

100 % 150 A 130 A – 180 A – 180 A 270 A 250 A 270 A 250 A
Napětí naprázdno 90 V 100 V 100 V 100 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) x 230 V 3 x 400 V (-25 % - +20 %) x 230 V 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV 
v mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380

Hmotnost přístroje 17,5 kg 20 kg 20 kg 29 kg 29 kg
Hmotnost chladicího 
modulu 14 kg 18,4 kg 18,4 kg – 15 kg

Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace F , H H H H H
Chladicí výkon 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Objem nádrže 4 l 4 l 4 l – 4,5 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min – 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR
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http://www.ewm-group.com/29_978.html
http://www.ewm-group.com/29_978.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html
http://www.ewm-group.com/29_372.html


76 EWM AG /// www.ewm-group.com

Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 351 FW

              

Řízení
Picotig – – – – –
Smart – – l l l

Classic – – l l l

Classic cel l l – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

activArc – – l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 400 A – 400 A – –
40 % – 300 A – 300 A – – – – – –
60 % – 250 A – 250 A – 350 A – 350 A – –
80 % 300 A – 300 A – – – – – – –

100 % 270 A 200 A 270 A 200 A – 300 A – 300 A 350 A 350 A
Napětí naprázdno 105 V 105 V 98 V 98 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 8,3 kVA 8,3 kVA 13,2 kVA 13,2 kVA 10,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 16,3 kVA 16,3 kVA 24,5 kVA 24,5 kVA 20,3 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380 1100 x 455 x 1000
Hmotnost přístroje 40 kg 40 kg 29 kg 29 kg 131 kg
Hmotnost chladicího modulu – 15 kg – 15 kg –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže – 4,5 l – 4,5 l 12 l
Čerpané množství – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak – 3,5 baru – 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_369.html
http://www.ewm-group.com/29_369.html
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 300 Classic cel TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 400-2 TM Tetrix 351 FW

              

Řízení
Picotig – – – – –
Smart – – l l l

Classic – – l l l

Classic cel l l – – –
Comfort – – l l l

Synergic – – – – l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

activArc – – l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 300 A 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 400 A – 400 A – –
40 % – 300 A – 300 A – – – – – –
60 % – 250 A – 250 A – 350 A – 350 A – –
80 % 300 A – 300 A – – – – – – –

100 % 270 A 200 A 270 A 200 A – 300 A – 300 A 350 A 350 A
Napětí naprázdno 105 V 105 V 98 V 98 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 25 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 8,3 kVA 8,3 kVA 13,2 kVA 13,2 kVA 10,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 16,3 kVA 16,3 kVA 24,5 kVA 24,5 kVA 20,3 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550 590 x 230 x 380 590 x 230 x 380 1100 x 455 x 1000
Hmotnost přístroje 40 kg 40 kg 29 kg 29 kg 131 kg
Hmotnost chladicího modulu – 15 kg – 15 kg –
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže – 4,5 l – 4,5 l 12 l
Čerpané množství – 5 l/min – 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak – 3,5 baru – 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/29_500.html
http://www.ewm-group.com/29_500.html
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 401 FW Tetrix 451 FW Tetrix 551 FW Tetrix 551 AW FW Tetrix 551 AW FW

              

Řízení
Picotig – – – – –
Smart l l l – –
Classic l l l – –
Classic cel – – – – –
Comfort l l l – –
Synergic l l l l l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou 
elektrodou l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařova-
cího proudu 5 A - 400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Dovolené zatížení za okolní 
teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 400 A 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 13,1 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Dopor. výkon generátoru 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky – – – 4 4
Rychlost drátu – – – 0,2 m/min - 10 m/min 0,2 m/min - 10 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV 
v mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Rozměry posuvu drátu 
DxŠxV v mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Hmotnost přístroje 115 kg 131 kg 131 kg 134 kg 134 kg
Hmotnost posuvu drátu – – – 13,7 kg 13,7 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/29_983.html
http://www.ewm-group.com/29_370.html
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 401 FW Tetrix 451 FW Tetrix 551 FW Tetrix 551 AW FW Tetrix 551 AW FW

              

Řízení
Picotig – – – – –
Smart l l l – –
Classic l l l – –
Classic cel – – – – –
Comfort l l l – –
Synergic l l l l l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou 
elektrodou l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařova-
cího proudu 5 A - 400 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A

Dovolené zatížení za okolní 
teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – – – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % – – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 400 A 400 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 80 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 13,1 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Dopor. výkon generátoru 25 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky – – – 4 4
Rychlost drátu – – – 0,2 m/min - 10 m/min 0,2 m/min - 10 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV 
v mm 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 455 x 1000 1100 x 680 x 1000 1100 x 680 x 1000

Rozměry posuvu drátu 
DxŠxV v mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410

Hmotnost přístroje 115 kg 131 kg 131 kg 134 kg 134 kg
Hmotnost posuvu drátu – – – 13,7 kg 13,7 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/29_983.html
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix  l  Volitelné vybavení/příslušenství

  Volitelné vybavení/příslušenství

 Zařízení k předehřívání drátu

Tetrix 270 Hotwire
Zdroj konstantního proudu WIG k předehřívání 
drátu, 5-270 A, přenosné provedení, přívodní kabel

 Podavače drátu

Tetrix drive 4L
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
K provozu je nezbytný demodulární proudový zdroj 
Tetrix s možností připojení posuvu drátu!
Průměr cívky až 300 mm

 Podavače drátu

tigSpeed drive 45
Posuv drátu WIG s nastavitelnou pulsní frekvencí a 
předehříváním drátu
Svařování studeným a horkým drátem WIG se systé-
mem dynamického podávání drátu
Vysoká spolehlivost procesu a reprodukovatelné 
výsledky svařování
Vyšší rychlost svařování a nejjednodušší manipu-
lace, podobně jako metoda impulsního svařování 
MIG/MAG
Dynamické podávání drátu k řízení tavné lázně 
i v nucených polohách: Podávání drátu je paralelně 
překrýváno pohybem dopředu a vzad
Nastavitelný přívod tepla do drátu pro vyšší tavný 
výkon a nižší nebezpečí vady svaru
Až o 100 % vyšší rychlost svařování
Až o 60 % vyšší odtavovací výkon
Redukce promísení až o 60 %
Perfektní vzhled svaru, žádný rozstřik při svařování
spotArc a spotMatic
4kladkový posuv drátu. Vybavení pro ocelové dráty 
1,0 mm + 1,2 mm
Použití na každém svařovacím přístroji WIG
Méně emisí: Výrazně menší zatížení kouřovými ply-
ny než v metodě impulsního svařování MIG/MAG

 Hořáky spotArc

SPOTARC TIG 26 G 5P 4M
Bodový svařovací hořák WIG, chlazený plynem
Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryska-
mi pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavo-
vací šablony
Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařo-
vání
Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG
Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání 
tepla
Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky 
krátkým dobám svařování
Optimální ke spojování v pohledových oblastech 
díky čistému vzhledu svaru

 Hořáky spotArc

SPOTARC TIG 18 W 5P 4M
Bodový svařovací hořák WIG, chlazený vodou
Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryska-
mi pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavo-
vací šablony
Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařo-
vání
Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG
Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání 
tepla
Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky 
krátkým dobám svařování
Optimální ke spojování v pohledových oblastech 
díky čistému vzhledu svaru

 Standardní hořák 5pólový

TIG 150 GD GRIP 5P 2T 4M
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4M
Svařovací hořák WIG, chlazený plynem
Dvojité tlačítko

TIG 260 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T 4M
Svařovací hořák WIG, chlazený vodou
Dvojité tlačítko

 Standardní hořák 8pólový

TIG 150 GD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD 4M
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení plynem
Nastavení svařovacího proudu a programů
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 
8pólové připojovací zásuvky

TIG 260 WD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD 4M
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení vodou
Nastavení svařovacího proudu a programů
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 
8pólové připojovací zásuvky

 Funkční hořák 12pólový

TIG 150 GD 12P GRIP RETOX HFL 4M
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Funkční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený 
plynem
Nastavení a zobrazení svařovacího proudu a 
programů
Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová 
připojovací zásuvka ON“

TIG 260 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Funkční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený 
vodou
Nastavení a zobrazení svařovacího proudu a 
programů
Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová 
připojovací zásuvka ON“
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Svářecí přístroje WIG na stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix  l  Volitelné vybavení/příslušenství

 Drážkování

GT 600 SKK95 3M
Drážkovací hořák
Hořák k drážkování kovů s využitím stlačeného 
vzduchu
u Vhodné uhlíkové elektrody najdete v ceníku 
v kapitole Příslušenství!

 Dálkový ovladač, 19pólový

RTG1 19pólů
Dálkový ovladač, proud
Předem instalovaný přívodní kabel 5 m nebo 10 m
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC a Stick

RT1 19POL
Dálkový ovladač, proud
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

RTP1 19POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Doba pulsu, bodování a prodlevy je plynule nasta-
vitelná.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTP2 19POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v 
rozmezí 10 % až 90 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTP3 spotArc 19POL
Dálkový ovladač spotArc, funkce bodování/pulso-
vání
Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v 
rozmezí 10 % až 90 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTF1 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

RTF2 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

 Chladicí přístroje

cool35 U31
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

cool40 U31
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro Tetrix 230 a Tetrix 230 AC/DC
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

cool41 U31
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro systémy Tetrix 300-2
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

 Transportní vozík

Trolly 35-1
Transportní vozík
Pro přístroje Picomig 180, Picotig 200 / 200 MV, 
Tetrix 200, Pico 180 a Pico 220
K přepravě jednoho proudového zdroje a jedné 
plynové lahve

Trolly 38-2 E
Transportní vozík
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Tetrix 230, 270, 300, 300-2, 400-2 DC a 
Tetrix 230, 300 AC/DC

Trolly 55-5
Transportní vozík, smontovaný
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Picomig 305 D3, Phoenix / Taurus 355 / 
405 / 505 a Tetrix 230 / 300-2

 Držák elektrod

EH 35MM²
Elektrodový kabel
Kompletně namontované elektrodové kabely

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix, přenosné provedení

  Malí siláci WIG AC/DC

Picotig 200
Tetrix 230-300

Nezáleží na tom, zda pracujete na staveništi, na montáži, v dílně nebo 
výrobní hale, máme do každého místa vhodný přístroj. Přístroj můžete 
kdykoliv rozšířit o chladicí modul a transportní vozík bez nutnosti použití 
dalšího nářadí a služeb specializovaného personálu.

Hlavní fakta

Snadná obsluha přímo na místě

 l Hořák Retox umožňuje vyvolávání všech programů, provozních režimů a funkce Up/
Down stisknutím tlačítka.

Tvary střídavého proudu k jakémukoliv použití

 l Výběr individuálních vlastností svařování využitím různých tvarů střídavého proudu: 
Sinusoida - pro mimořádně jemné spojování; lichoběžník - univerzální nastavení k 
téměř jakémukoliv použití; trojúhelník - pro mimořádně těžké případy

AC speciál ke spojení tenkého a silného materiálu

 l Snadno a spolehlivě připojíte 1 mm k 10 mm! Spolehlivé spojování hliníkových ple-
chů s výrazným rozdílem tloušťky. Dobrý závar do masivnějšího plechu, nedochází 
k propálení tenčího plechu.

Spolehlivé zapálení

 l AC: Spolehlivé zapálení, stabilní oblouk díky možnosti optimálního nastavení tvaru 
vrchlíku v souladu s průměrem wolframové elektrody, tím se snižuje opotřebení 
elektrody.

 l DC: Upravené spouštěcí parametry svařování k dosažení nejlepších podmínek zapá-
lení při jakémkoliv použití.

Nikdy nekončící síla na síti s 1 fází

 l Silný svařovací proud 230 ampér na síti 230 voltů se zástrčkou s ochranným kontak-
tem (síťová pojistka 16 ampér) 

100 % vhodný pro použití na stavbách

 l Na největší staveniště a do nejtvrdších montážních podmínek, při použití přívodních 
síťových kabelů o délce do 50 m nebo přímo na generátoru. Velká tolerance v oblasti 
výkyvů v síti zajišťuje perfektní výsledky svařování.
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix, přenosné provedení

Praktické příslušenství
Dálkový ovladač s možností nastavení parame-
trů AC: Kmitočet, balance a svařovací proud

Frekvence AC 
Navíc jsou závar a šířka švu ovlivňovány frek-
vencemi AC v rozpětí 50 až 200 hertzů
Vysoká frekvence: úzký svar s hlubokým 
závarem
Nízká frekvence: široká svarová housenka

Balance AC
Nastavení balance podílu střídavého proudu
Kladný podíl: dobré čištění vysoce tavných a 
viskózních oxidů při svařování hliníku.
Záporný podíl: hlubší závar a dlouhá životnost 
elektrody

Přídavný filtr na nečistoty
Do mimořádně tvrdých podmínek (volitelné 
příslušenství).

Šikovné kombinování podle 
potřeby

 l Snadná kombinace např. chladicí-
ho modulu nebo dopravního vo-
zíku – bez odborného personálu, 
bez nářadí a zásahů do svářecího 
přístroje. Inovativní provedení 
s jistotou možnosti budoucího 
rozšíření.

Bleskurychlá změna chladicího 
modulu

 l Jedinečný systém zámků zaručuje 
snadné povolení a zajištění. Díky 
kompletní integraci západky do 
skříně nevzniká přesah a tím ani 
nebezpečí úrazu.

Chladicí zařízení s cirkulačním 
čerpadlem

 l Optimální chlazení svařovacího 
hořáku

Promyšlené provedení: Skříň a 
rozvod chladicího vzduchu

 l Ovládání ventilátoru a lamely 
minimalizují množství nečistot v 
přístroji 

Moderní ergonomický kryt

 l Přední a zadní díl přístroje jsou 
vyrobeny z rázově tuhého plastu 
se zaoblenými hranami a rohy. 
Tím je zajištěna optimální ochra-
na svářeče a přístroje v každé 
situaci!

Ovládací prvky

 l Mimořádně stabilní, přehledné a 
chráněné uspořádání umožňuje 
neobyčejně snadnou manipulaci
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Tetrix, pojízdné provedení

  Specialisté AC/DC - optimální pro výrobu

Tetrix 351-551

Jedinečně vysoký svařovací proud (až 550 A) pro aplikace AC ve výrobě. 
Inovativní invertorový výkonový díl plně digitálních přístrojů zajišťuje 
především ve vícesměnném provozu kontinuální svařování s vysokým 
dovoleným zatížením. 
Kromě toho šetří inovativní invertorový výkonový díl díky vysoké účin-
nosti navíc také značné náklady na energii.

Hlavní fakta

Optimálně nastavený mobilní systém horkého drátu obsahuje:

 l Pojízdný zdroj svařovacího proudu Tetrix
 l Podavač drátu tigSpeed s integrovaným proudovým zdrojem pro horký drát k pře-

dehřívání drátu
 l Hořák horkého drátu s přívodem drátu a kontakty pro horký drát

Snadná obsluha přímo na místě

 l Hořák Retox umožňuje vyvolávání všech programů, provozních režimů a funkce Up/
Down stisknutím tlačítka.

Oboustranné současné svařování AC

 l Spolehlivý oboustranný svar a současná práce dvou svářečů, např. svařování hliníko-
vých obrobků s velkou tloušťkou plechu. Synchronizace probíhá na základě síťového 
napětí nebo na principu master/slave!

Tvary střídavého proudu k jakémukoliv použití

 l Výběr individuálních vlastností svařování využitím různých tvarů střídavého proudu: 
Sinusoida - pro mimořádně jemné spojování; lichoběžník - univerzální nastavení k 
téměř jakémukoliv použití; trojúhelník - pro mimořádně těžké případy

Spolehlivé zapálení 

 l AC: Spolehlivé zapálení, stabilní oblouk díky možnosti optimálního nastavení tvaru 
vrchlíku v souladu s průměrem wolframové elektrody, tím se snižuje opotřebení 
elektrody. DC Upravené spouštěcí parametry svařování k dosažení nejlepších podmí-
nek zapálení při jakémkoliv použití.

Koncepce intuitivního ovládání pro každého

 l Classic - přehled všech parametrů s přímým přístupem
 l Comfort - 8 definovatelných svařovacích úkolů pro často opakované procesy svařo-

vání
 l Synergic - ovládání jedním tlačítkem s možností definování 256 svařovacích úkolů
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Tetrix, pojízdné provedení

AC speciál ke spojení tenkého a silného 
materiálu
Snadno a spolehlivě připojíte 1 mm k 10 mm! 
Spolehlivé spojování hliníkových plechů s 
výrazným rozdílem tloušťky: Dobrý závar do 
masivnějšího plechu, nedochází k propálení 
tenčího plechu.

Praktické příslušenství
Dálkový ovladač s možností nastavení parame-
trů AC: Kmitočet, balance a svařovací proud

Frekvence AC 
Navíc jsou závar a šířka švu ovlivňovány frek-
vencemi AC v rozpětí 50 až 200 hertzů
Vysoká frekvence: úzký svar s hlubokým 
závarem
Nízká frekvence: široká svarová housenka

Balance AC
Nastavení balance podílu střídavého proudu
Kladný podíl: dobré čištění vysoce tavných a 
viskózních oxidů při svařování hliníku.
Záporný podíl: hlubší závar a dlouhá životnost 
elektrody

Snadný přístup k nádrži chladicí 
kapaliny

 l Vnější otvor k napouštění nádrže 
a ukazatel stavu hladiny

Kontrolovaná ochrana

 l Termopojistka pro vodní čerpadlo

Extra velká 12litrová nádrž

 l Hladké uvedení do provozu i při 
použití dlouhých svazků hadic, 
spolehlivý provoz za vysokých 
teplot a vysoká hodnota dovole-
ného zatížení

4 jeřábová oka sériově

 l 100% mobilita při transportu ve 
výrobních halách a loděnicích s 
nerovným povrchem

Mobilní ve všech polohách

 l Velká kola usnadňují jízdu i na 
hrubých nerovnostech. Stejný 
rozchod předních i zadních kol 
usnadňuje transport

Víceúčelový a ergonomický sys-
tém rukojetí

 l Snadné pojíždění, praktické 
přichycení svazků hadic, ochrana 
proti nárazům
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Picotig 200 AC/DC TGD Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM

              

Řízení
Picotig AC l – – – –
Smart AC – l l l l

Classic AC – – – l l

Comfort AC – l l l l

Synergic AC – – – l l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG AC l l l l l

activArc – l l l l

spotArc – l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 200 A 3 A - 230 A 3 A - 230 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 200 A – 230 A – 230 A – – – –
40 % – – 230 A – 230 A – – 300 A – 300 A
45 % – – – – – – 300 A – 300 A –
60 % – 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – 270 A – 270 A
65 % – – – – – – 270 A – 270 A –

100 % – 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 210 A 220 A 210 A
Napětí naprázdno 43 V 45 V 45 V 100 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 5,6 kVA 5,2 kVA 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA
Dopor. výkon generátoru 8,1 kVA 7,8 kVA 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550
Hmotnost přístroje 16,5 kg 19,3 kg 19,3 kg 36,5 kg 36,5 kg
Hmotnost chladicího modulu – – 14 kg – 15 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace F F F , H F H , F
Chladicí výkon – – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Objem nádrže – – 4 l – 4,5 l
Čerpané množství – – 5 l/min – 5 l/min
Max. výstupní tlak – – 3,5 baru – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/35_993.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Picotig 200 AC/DC TGD Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 230 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM Tetrix 300 AC/DC TM

              

Řízení
Picotig AC l – – – –
Smart AC – l l l l

Classic AC – – – l l

Comfort AC – l l l l

Synergic AC – – – l l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG AC l l l l l

activArc – l l l l

spotArc – l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 200 A 3 A - 230 A 3 A - 230 A 5 A - 300 A 5 A - 300 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – 200 A – 230 A – 230 A – – – –
40 % – – 230 A – 230 A – – 300 A – 300 A
45 % – – – – – – 300 A – 300 A –
60 % – 150 A 180 A 160 A 180 A 160 A – 270 A – 270 A
65 % – – – – – – 270 A – 270 A –

100 % – 120 A 150 A 130 A 150 A 130 A 220 A 210 A 220 A 210 A
Napětí naprázdno 43 V 45 V 45 V 100 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 5,6 kVA 5,2 kVA 5,2 kVA 8,3 kVA 8,3 kVA
Dopor. výkon generátoru 8,1 kVA 7,8 kVA 7,8 kVA 16,4 kVA 16,4 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 570 x 240 x 550 570 x 240 x 550
Hmotnost přístroje 16,5 kg 19,3 kg 19,3 kg 36,5 kg 36,5 kg
Hmotnost chladicího modulu – – 14 kg – 15 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace F F F , H F H , F
Chladicí výkon – – 800 W (1l/min) – 800 W (1l/min)
Objem nádrže – – 4 l – 4,5 l
Čerpané množství – – 5 l/min – 5 l/min
Max. výstupní tlak – – 3,5 baru – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/35_993.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_373.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html
http://www.ewm-group.com/36_374.html


88 EWM AG /// www.ewm-group.com

Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 351 AC/DC FW Tetrix 451 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC AW FW Tetrix 551 AC/DC AW FW

              

Řízení
Picotig AC – – – – –
Smart AC l l l – –
Classic AC l l l – –
Comfort AC l l l – –
Synergic AC l l l l l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG AC l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 350 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % 350 A – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 320 A 300 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 100 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 10,6 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Dopor. výkon generátoru 20,5 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky – – – 4 4
Rychlost drátu – – – 0,2 m/min - 10 m/min 0,2 m/min - 10 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1100 x 455 x 1000 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 132 kg 181,5 kg 181,5 kg 184,5 kg 184,5 kg
Hmotnost posuvu drátu – – – 13,7 kg 13,7 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/36_375.html
http://www.ewm-group.com/36_376.html
http://www.ewm-group.com/36_377.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html


89EWM AG /// www.ewm-group.com

Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix

Tetrix 351 AC/DC FW Tetrix 451 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC FW Tetrix 551 AC/DC AW FW Tetrix 551 AC/DC AW FW

              

Řízení
Picotig AC – – – – –
Smart AC l l l – –
Classic AC l l l – –
Comfort AC l l l – –
Synergic AC l l l l l

Funkce
WIG l l l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG AC l l l l l

activArc l l l l l

spotArc l l l l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 350 A 5 A - 450 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A 5 A - 550 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

60 % – 350 A – – 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A 550 A
80 % 350 A – – 450 A 520 A – 520 A – 520 A –

100 % 320 A 300 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A 450 A 420 A
Napětí naprázdno 100 V 80 V 80 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 10,6 kVA 15,9 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA 22,2 kVA
Dopor. výkon generátoru 20,5 kVA 29,1 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA 39,4 kVA
Hnací kladky – – – 4 4
Rychlost drátu – – – 0,2 m/min - 10 m/min 0,2 m/min - 10 m/min
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1100 x 455 x 1000 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195 1080 x 690 x 1195
Rozměry posuvu drátu DxŠxV v mm – – – 690 x 300 x 410 690 x 300 x 410
Hmotnost přístroje 132 kg 181,5 kg 181,5 kg 184,5 kg 184,5 kg
Hmotnost posuvu drátu – – – 13,7 kg 13,7 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Chladicí výkon 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min) 1500 W (1l/min)
Objem nádrže 12 l 12 l 12 l 12 l 12 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/36_375.html
http://www.ewm-group.com/36_376.html
http://www.ewm-group.com/36_377.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
http://www.ewm-group.com/36_42.html
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix  l  Volitelné vybavení/příslušenství

  Volitelné vybavení/příslušenství

 Zařízení k předehřívání drátu

Tetrix 270 Hotwire
Zdroj konstantního proudu WIG k předehřívání 
drátu, 5-270 A, přenosné provedení, přívodní kabel

 Podavače drátu

Tetrix drive 4L
Posuv drátu, vodní chlazení, centrální přípojka Euro
K provozu je nezbytný demodulární proudový zdroj 
Tetrix s možností připojení posuvu drátu!
Průměr cívky až 300 mm

 Dynamický systém podávání drátu

tigSpeed drive 45
Posuv drátu WIG s nastavitelnou pulsní frekvencí a 
předehříváním drátu
Svařování studeným a horkým drátem WIG se systé-
mem dynamického podávání drátu
Vysoká spolehlivost procesu a reprodukovatelné 
výsledky svařování
Vyšší rychlost svařování a nejjednodušší manipu-
lace, podobně jako metoda impulsního svařování 
MIG/MAG
Dynamické podávání drátu k řízení tavné lázně 
i v nucených polohách: Podávání drátu je přeloženo 
paralelně pohybem vpřed a zpět
Nastavitelný přívod tepla do drátu pro vyšší tavný 
výkon a nižší nebezpečí vady svaru
Až o 100 % vyšší rychlost svařování
Až o 60 % vyšší odtavovací výkon
Redukce promísení až o 60 %
Perfektní vzhled svaru, žádný rozstřik při svařování
spotArc a spotMatic
4kladkový posuv drátu. Vybavení pro ocelové dráty 
1,0 mm + 1,2 mm
Použití na každém svařovacím přístroji WIG
Méně emisí: Výrazně menší zatížení kouřovými ply-
ny než v metodě impulsního svařování MIG/MAG

 Hořáky spotArc

SPOTARC TIG 26 G 5P 4M
SPOTARC TIG 26 G 5P 4M
SPOTARC TIG 18 W 5P 4M
SPOTARC TIG 18 W 8P 4M 
Bodový svařovací hořák WIG, chlazený plynem 
nebo vodoubez 
Hořák pro bodové svařování se svařovacími tryska-
mi pro koutový, rohový a plochý svar vč. nastavo-
vací šablony
Lepší úprava povrchu oproti odporovému svařo-
vání
Plošší tvar bodu oproti bodovému svařování MAG
Vynikající kvalita svarů díky minimálnímu pronikání 
tepla
Velmi malá tepelná napětí a malá deformace díky 
krátkým dobám svařování
Optimální ke spojování v pohledových oblastech 
díky čistému vzhledu svaru

 Standardní hořák 5pólový

TIG 150 GD GRIP 5P 2T 4M
TIG 200 GD GRIP 5P 2T 4M
TIG 260 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450 WD GRIP 5P 2T 4M
TIG 450SC WD GRIP 5P 2T HFL 4M
Svařovací hořák WIG, chlazený plynem nebo 
vodoubez 
Dvojité tlačítko

 Standardní hořák 8pólový

TIG 150 GD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 200 GD GRIP 8P 2T UD 4M
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení plynem
Nastavení svařovacího proudu a programů
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 
8pólové připojovací zásuvky

TIG 260 WD GRIP 8P 2T UD 4M
TIG 450 WD GRIP 8P 2T UD 4M
Svařovací hořák WIG, Up/Down, chlazení vodou
Nastavení svařovacího proudu a programů
Pro přenosné přístroje do 270 A je nezbytné použití 
8pólové připojovací zásuvky

 Funkční hořák 12pólový

TIG 150 GD 12P GRIP RETOX HFL 4M
TIG 200 GD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Funkční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený 
plynem
Nastavení a zobrazení svařovacího proudu a 
programů
Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová 
připojovací zásuvka ON“

TIG 260 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450 WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
TIG 450SC WD GRIP 12P RETOX HFL 4M
Funkční svařovací hořák WIG, Retox, chlazený 
vodou
Nastavení a zobrazení svařovacího proudu a 
programů
Nutné použití volitelného příslušenství „12pólová 
připojovací zásuvka ON“
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Svářecí přístroje WIG na střídavý/stejnosměrný proud
Picotig/Tetrix  l  Volitelné vybavení/příslušenství

 Dálkový ovladač, 19pólový

RT1 19POL
Dálkový ovladač, proud
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

RTG1 19pólů
Dálkový ovladač, proud
Předem instalovaný přívodní kabel 5 m nebo 10 m
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC a Stick

RTAC1 19POL
Dálkový ovladač, proud/balance/kmitočet
Balance AC (poměr pozitivní/negativní polovlny) 
nastavitelná v rozmezí +15 % až -15 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro všechny přístroje Tetrix AC/DC (kromě Tetrix 
230 AC/DC)

RT PWS1 19POL
Dálkový ovladač, svar ve svislé poloze shora dolů, 
změna polarity proudu
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro všechny přístroje Tetrix AC/DC (kromě Tetrix 
230 AC/DC) a Pico 300 cel PWS

RTP1 19POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Doba pulsu, bodování a prodlevy je plynule nasta-
vitelná.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTP2 19POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v 
rozmezí 10 % až 90 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTP3 spotArc 19POL
Dálkový ovladač spotArc, funkce bodování/pulso-
vání
Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v 
rozmezí 10 % až 90 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTF1 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

 Dálkový ovladač, 19pólový

RTF2 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

 Chladicí přístroje

cool35 U31
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro systémy Tetrix 300, Tetrix 400-2
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

cool40 U31
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Pro Tetrix 230 a Tetrix 230 AC/DC
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

 Transportní vozík

Trolly 38-2 E
Transportní vozík
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Tetrix 230, 270, 300, 300-2, 400-2 DC a 
Tetrix 230, 300 AC/DC

Trolly 55-5
Transportní vozík, smontovaný
K přepravě jednoho proudového zdroje, jednoho 
chladicího modulu a jedné plynové lahve
Pro systémy Picomig 305 D3, Phoenix / Taurus 355 / 
405 / 505 a Tetrix 230 / 300-2 

 Držák elektrod

EH 35MM²
Elektrodový kabel
Kompletně namontované elektrodové kabely

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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tigSpeed drive 45

Svařování metodou WIG horkým a studeným drátem
Dynamický systém podávání drátu

Stručný přehled

Hlavní fakta

Svařování WIG studeným drátem

Svařování horkým drátem WIG

Kontinuální podávání drátu je částečně překrýváno pohybem drátu vpřed/zpět. Proces 
svařování je mimořádně stabilní při současném 
vysokém odtavovacím výkonu – ideální ke svařování v nucených polohách.  
Podavače drátu tigSpeed jsou dostupné v provedení studený drát (coldwire) a horký drát 
(hotwire).

tigSpeed 

zvyšuje odtavovací výkon,  
rychlost svařování a kvalitu  

Až o 60 % vyšší odtavovací výkon*

Vyšší kvalita svaru*

díky výraznému snížení zředění svařovaného kovu při navařo-
vání

Svařování bez pocitu únavy*

díky snadnější manipulaci a pohodlnější poloze při práci

Svařování studeným a horkým drátem tigSpeed:  Pohyb drátu vpřed/zpět

Ideální ke svařování v nucených polohách

Perfektní kontrola tavné lázně díky překrývání pohybu vpřed a 
zpět svařovacího drátu

Optimální vzhled svaru s možností modelování struktury

díky plynulému nastavování frekvence pohybu drátu vpřed a zpět

Bezpečné svařování kořenových vrstev

s vysokou rychlostí svařování.

 / Opakovatelné nastavení 
rychlosti podávání drátu, 
proudu horkého drátu, 
frekvence tigSpeed (pohyb 
vpřed/zpět)

 /  All-in-One 
Podavač s integrovaným prou-
dovým zdrojem pro horký drát 
(tigSpeed drive 45 hotwire)

 / Použití na všech sva-
řovacích přístrojích 
WIG, i na přístrojích 
od jiných výrobců

* oproti ručnímu svařování metodou WIG



 

tigSpeed

Výhody pro vás

tigSpeed – vysoká spolehlivost procesu, vysoká rych-
lost svařování a snadná manipulace

 n Perfektně ovladatelná tavná lázeň i v nucených polo-
hách (např. ve svislé poloze zdola nahoru)

 n Mimořádně vysoké rychlosti svařování podobně jako 
u svařování metodou MIG/MAG, avšak bez odstřiku a 
s nízkými emisemi

 n Redukce pronikání tepla, minimalizace deformací, 
menší smršťování součástí a lepší hodnoty vrubové 
houževnatosti

 n Svařování bez pocitu únavy díky lehčí manipulaci a 
pohodlnějším pracovním polohám

tigSpeed s horkým drátem - vyšší odtavovací výkon a 
minimální nebezpečí vady svaru

Reprodukovatelné výsledky svařování díky digitální-
mu řízení

 n Nastavení a zobrazení všech parametrů

 n Frekvence pohybu drátu vpřed/zpět (plynule nasta-
vitelné v rozsahu 1 až 16 hertzů, včetně možnosti 
úplného vypnutí)

 n Rychlost drátu (0,5 m/min. až 15 m/min.)

 n Číslo programu (možnost uložení 15 samostatně 
definovatelných programů svařování)

 n Přepínání mezi m/min. a ipm 

 n Uzamykatelný spínač

až 
10 m

až   
4 m

Porovnání rychlostí svařování v cm/min.:
Poloha PF: WIG ruční s přídavným materiálem 3,2 mm; WIG studený drát + tigSpeed a horký drát + tigSpeed s přídavným 
materiálem 1,0 mm

Svařování metodou WIG horkým a studeným drátem
Dynamický systém podávání drátu 

 n Až o 100 % vyšší rychlost oproti ručnímu svařování 
metodou WIG 

 n Až o 60 % nižší zředění svařovaného kovu

 n Perfektní vzhled svaru, žádný rozstřik při svařování 

 n Nastavení přiváděného tepla do drátu v rozsahu 40 A 

až 180 A
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Akční rádius až 14 m! tigSpeed drive 45 coldwire hotwire
Rychlost drátu 0,5 m/min - 15 m/min
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Proud v horkém drátu - 40 A - 180 A
Dovolené zatížení při 40 °C 
(proud pro horký drát) - 180 A / 35 %

- 150 A / 60 %

- 130 A / 100 %
Frekvence tigSpeed 1 Hz - 16 Hz
Rozměry posuvu drátu 
DxŠxV v mm 625 x 342 x 480

Hmotnost posuvu drátu 29 kg 33 kg

 n Flexibilita díky individuál-
ní úpravě 
délky svazku hadic

 n Nejvyšší ochrana svazků pro-
pojovacích hadic odlehčením 
v tahu

 n Mobilita díky doplň-
kovému pojezdovému 
vozíku
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Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC
microplasma/Tetrix

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma

           

Řízení
microplasma l l l –
Classic DC – – – l

Comfort DC – – – l

Synergic DC – – – l

Synergic AC/DC – – – –

Funkce
Plazma l l l l

activArc – – – l

spotArc – – – l

Ruční svařování obalenou elektrodou – – – l

WIG – – – l

AC/DC – – – –
WIG AC – – – –

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 0,1 A - 20 A 0,1 A - 50 A 0,5 A - 120 A 5 A - 150 A
Proud pomocného oblouku 1 A - 10 A 1 A - 10 A 1 A - 10 A 5 A - 25 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 120 A – –
100 % – 20 A – 50 A – 70 A – 150 A

Napětí naprázdno 95 V 95 V 95 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 0,85 kVA 1,6 kVA 4,1 kVA 5,9 kVA
Dopor. výkon generátoru – – – 7,9 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 1050 x 500 x 1325
Hmotnost přístroje 50 kg 50 kg 50 kg 158 kg
Hmotnost chladicího modulu – – – 34 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H
Chladicí výkon – – – 1200 W (1l/min)
Objem nádrže – – – 7 l
Čerpané množství – – – 5 l/min
Max. výstupní tlak – – – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/39_37.html
http://www.ewm-group.com/39_32.html
http://www.ewm-group.com/39_36.html
http://www.ewm-group.com/40_34.html
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Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC
microplasma/Tetrix

microplasma 20 microplasma 50 microplasma 120 Tetrix 150 Plasma

           

Řízení
microplasma l l l –
Classic DC – – – l

Comfort DC – – – l

Synergic DC – – – l

Synergic AC/DC – – – –

Funkce
Plazma l l l l

activArc – – – l

spotArc – – – l

Ruční svařování obalenou elektrodou – – – l

WIG – – – l

AC/DC – – – –
WIG AC – – – –

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 0,1 A - 20 A 0,1 A - 50 A 0,5 A - 120 A 5 A - 150 A
Proud pomocného oblouku 1 A - 10 A 1 A - 10 A 1 A - 10 A 5 A - 25 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

35 % – – – – – 120 A – –
100 % – 20 A – 50 A – 70 A – 150 A

Napětí naprázdno 95 V 95 V 95 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 0,85 kVA 1,6 kVA 4,1 kVA 5,9 kVA
Dopor. výkon generátoru – – – 7,9 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 520 x 550 x 480 1050 x 500 x 1325
Hmotnost přístroje 50 kg 50 kg 50 kg 158 kg
Hmotnost chladicího modulu – – – 34 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H
Chladicí výkon – – – 1200 W (1l/min)
Objem nádrže – – – 7 l
Čerpané množství – – – 5 l/min
Max. výstupní tlak – – – 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/39_37.html
http://www.ewm-group.com/39_32.html
http://www.ewm-group.com/39_36.html
http://www.ewm-group.com/40_34.html


96 EWM AG /// www.ewm-group.com

Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC
microplasma/Tetrix

Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma Tetrix 350 AC/DC Plasma

        

Řízení
microplasma – – –
Classic DC l l –
Comfort DC l l l

Synergic DC l l –
Synergic AC/DC – – l

Funkce
Plazma l l l

activArc l l l

spotArc l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l

WIG l l l

AC/DC – – l

WIG AC – – l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A
Proud pomocného oblouku 5 A - 25 A 5 A - 25 A 5 A - 25 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – – – 400 A – 350 A
45 % – – 400 A – – –
60 % – – – 380 A 350 A 325 A
65 % – – 380 A – – –

100 % – 300 A 330 A 320 A 260 A 260 A
Napětí naprázdno 90 V 92 V 95 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 14 kVA 20,7 kVA 15 kVA
Dopor. výkon generátoru 18,9 kVA 28 kVA 20,5 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325
Hmotnost přístroje 158 kg 158 kg 163 kg
Hmotnost chladicího modulu 34 kg 34 kg 34 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H F , H
Chladicí výkon 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Objem nádrže 7 l 7 l 7 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/40_378.html
http://www.ewm-group.com/40_380.html
http://www.ewm-group.com/40_379.html
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Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC
microplasma/Tetrix

Tetrix 300 Plasma Tetrix 400 Plasma Tetrix 350 AC/DC Plasma

        

Řízení
microplasma – – –
Classic DC l l –
Comfort DC l l l

Synergic DC l l –
Synergic AC/DC – – l

Funkce
Plazma l l l

activArc l l l

spotArc l l l

Ruční svařování obalenou elektrodou l l l

WIG l l l

AC/DC – – l

WIG AC – – l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5 A - 300 A 5 A - 400 A 5 A - 350 A
Proud pomocného oblouku 5 A - 25 A 5 A - 25 A 5 A - 25 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

40 % – – – 400 A – 350 A
45 % – – 400 A – – –
60 % – – – 380 A 350 A 325 A
65 % – – 380 A – – –

100 % – 300 A 330 A 320 A 260 A 260 A
Napětí naprázdno 90 V 92 V 95 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 35 A 3 x 35 A 3 x 25 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 14 kVA 20,7 kVA 15 kVA
Dopor. výkon generátoru 18,9 kVA 28 kVA 20,5 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325 1050 x 500 x 1325
Hmotnost přístroje 158 kg 158 kg 163 kg
Hmotnost chladicího modulu 34 kg 34 kg 34 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H F , H
Chladicí výkon 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min) 1200 W (1l/min)
Objem nádrže 7 l 7 l 7 l
Čerpané množství 5 l/min 5 l/min 5 l/min
Max. výstupní tlak 3,5 baru 3,5 baru 3,5 baru
Normy IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -3; -10; -2 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/40_378.html
http://www.ewm-group.com/40_380.html
http://www.ewm-group.com/40_379.html
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Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC
microplasma/Tetrix  l  Volitelné vybavení/příslušenství

  Volitelné vybavení/příslušenství

 Hořák

PHB 50 20A 3M
Plazmový svařovací hořák k ručnímu svařování, 20 
A
Kompaktní tvar hořáku a malý průměr hlavy hořáku 
k optimální manipulaci při maximálním možném 
výkonu

PHB 50 50A 3M
Plazmový svařovací hořák k ručnímu svařování, 
50 A
Kompaktní tvar hořáku a malý průměr hlavy hořáku 
k optimální manipulaci při maximálním možném 
výkonu

PWH 100 3M
Plazmový svařovací hořák k ručnímu svařování
Vyšší zatížení plazmových trysek díky optimalizaci 
chladicího systému
Kompaktní tvar hořáku a malý průměr hlavy hořáku 
k optimální manipulaci při maximálním možném 
výkonu

PWH 150 4M
Plazmový svařovací hořák k ručnímu svařování
Vyšší zatížení plazmových trysek díky optimalizaci 
chladicího systému
Kompaktní tvar hořáku a malý průměr hlavy hořáku 
k optimální manipulaci při maximálním možném 
výkonu

 Dálkový ovladač, 14pólový

FR21 14POL
Nožní dálkový ovladač, proud
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Microplasma

FRP10 14POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Microplasma

FRP15 14POL
Dálkový ovladač, pulsování
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Microplasma

 Dálkový ovladač, 19pólový

RT1 19POL
Dálkový ovladač, proud
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

RTP1 19POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Doba pulsu, bodování a prodlevy je plynule nasta-
vitelná.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

 Dálkový ovladač, 19pólový

RTP2 19POL
Dálkový ovladač, funkce bodování/pulsování
Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v 
rozmezí 10 % až 90 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTP3 spotArc 19POL
Dálkový ovladač spotArc, funkce bodování/pulso-
vání
Poměr pulsů a prodlev (vyvážení) nastavitelný v 
rozmezí 10 % až 90 %.
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix a Picotig 200 AC/DC

RTF1 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls a Pico 300 cel / cel pws

 Chladicí přístroje

RK 1
Cirkulační chladič

RK 2
Cirkulační chladič
Výkonný cirkulační chladič s plně tepelným moto-
rovým kompresorem 
Regulace teploty a indikace LED
Přípojky vzadu
Vypouštěcí ventil chladiva a ukazatel hladiny 
chladiva
u Při použití hořáku větších než 150 A je ne-
zbytné cirkulační chladicí zařízení se zesíleným 
čerpadlem!

RK 3
Cirkulační chladič
Výkonný cirkulační chladič s plně tepelným moto-
rovým kompresorem 
Regulace teploty a indikace LED
Přípojky vzadu
Vypouštěcí ventil chladiva a ukazatel hladiny 
chladiva
u Při použití hořáku větších než 150 A je ne-
zbytné cirkulační chladicí zařízení se zesíleným 
čerpadlem!

RK 2.1
Cirkulační chladicí zařízení se zesíleným čerpadlem 
8 barů
Výkonný cirkulační chladič s plně tepelným moto-
rovým kompresorem 
Regulace teploty a indikace LED
Přípojky vzadu
Vypouštěcí ventil chladiva a ukazatel hladiny 
chladiva
u Při použití hořáku větších než 150 A je ne-
zbytné cirkulační chladicí zařízení se zesíleným 
čerpadlem!
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Plazmové svářecí přístroje DC a AC/DC
microplasma/Tetrix  l  Volitelné vybavení/příslušenství

 Chladicí přístroje

RK 3.1
Cirkulační chladicí zařízení se zesíleným čerpadlem 
8 barů
Výkonný cirkulační chladič s plně tepelným moto-
rovým kompresorem 
Regulace teploty a indikace LED
Přípojky vzadu
Vypouštěcí ventil chladiva a ukazatel hladiny 
chladiva
u Při použití hořáku větších než 150 A je ne-
zbytné cirkulační chladicí zařízení se zesíleným 
čerpadlem!

cool71 U43
Cirkulační chladicí modul s rotačním čerpadlem
Modulární konstrukce, montáž bez použití nářadí

UK 500
Cirkulační chladicí přístroj

 Transportní vozík

Trolly 70-3 DF
Transportní vozík
K přepravě jednoho proudového zdroje, dvou 
modulů a dvou plynových láhví
Pro řadu přístrojů Tetrix Plasma

 Jednotky k dávkování plynu pro přístroje Tetrix Plasma bez digitální 
regulace plynu

GDE2
Dávkovací jednotka plynu se 2 objemovými 
plynoměry

GDE2.1
Dávkovací jednotka plynu se 2 objemovými 
plynoměry

GDE3
Dávkovací jednotka plynu se 3 objemovými 
plynoměry

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico 162 / Pico 180

  Lehký, robustní a malý

Pico 162
Pico 180

Zařízení Pico 162 a 180, malí siláci značky EWM, jsou sotva větší než 
krabice od bot a jsou skutečnými přeborníky v muší váze. Tito odborníci 
na ruční svařování obalenou elektrodou o výkonu 160 nebo 180 ampér 
kladou svými vynikajícími vlastnostmi při svařování, velkým rozsahem 
síťového napětí a velmi snadnou manipulací nová měřítka v oblasti 
montáže. Univerzál: Zařízení Pico 162 MV (varianta Multi-Volt) identifikuje 
automaticky specifická místní síťová napětí v rozsahu 115 až 230 voltů.

Hlavní fakta

Antistick a Arcforce - svařujte jako profesionálové

 l Velmi snadné svařování. Oblouk hoří klidně, obalená elektroda se nelepí a nevyžíhá.

Špičkový svar i při použití silných elektrod

 l Pro zařízení Pico 220 nejsou potíží ani 5milimetrové elektrody. Nejmodernější 
invertorové technologie s vynikající dynamikou regulace dodávají stabilní oblouk. 
I svařování s použitím obtížně svařovatelných rutilových nebo rutil-celulózových 
elektrod je tak snadné.

Lehký, přenosný, mobilní

 l Snadná přeprava do jakéhokoliv místa použití. Na žebřících nebo na úzkém lešení, 
minimální rozměry a nízká hmotnost v robustní plastové skříni.

100 % vhodný pro použití na stavbách

 l Na největší staveniště a do nejtvrdších montážních podmínek, při použití přívodních 
síťových kabelů o délce do 50 m nebo přímo na generátoru. Velká tolerance v oblasti 
výkyvů v síti zajišťuje perfektní výsledky svařování.

Spolehlivost, bezpečnost, úspora nákladů

 l Všechny elektrické součásti jsou mimořádně chráněny proti prachu. Tepelně regu-
lovaný ventilátor zabraňuje zbytečnému nasávání nečistot. Sečteno a podtrženo: 
Nenáročná údržba, spolehlivý a bezpečný provoz - dohromady úspory nákladů!

Arcforce: Tuning pro každou elektrodu

 l Využitím technologie Arcforce mohou dosáhnout všechny typy elektrod optimálních 
svařovacích vlastností. Bez zkratů zejména u rutil-celulózových elektrod.
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico 162 / Pico 180

Pico 162: Izolační ochranný kryt
k optimální ochraně přístroje v drsném 
prostředí. Lehký, robustní, snadná technická 
příprava k dovybavení. V kombinaci s volitel-
ným filtrem na nečistoty chráníte svůj přístroj 
nejlepším způsobem před znečištěním.

Ochrana proti přepětí. 
Nechtěným připojením přístroje k síťovému 
napětí 400 V nedojde k poškození přístroje

Napětí naprázdno na míru - k použití kde-
koliv na světě 
Funkce VRD (voltage reduction device) reduku-
je napětí naprázdno na bezpečnou hodnotu. 
Toto volitelné příslušenství splňuje regionální 
předpisy a normy po celém světě.

Horký start k dosažení nejlepší kvality
Variabilní funkce horkého startu (možnost na-
stavení proudu a času) spolehlivě zapálí elek-
trodu a zajistí nejlepší kvalitu už od začátku 
svaru díky perfektnímu natavení. Vady svarů a 
vznik studených spojů nemají šanci, převýšení 
svaru je redukováno do značné míry.

Vysoce pohodlné přenášení

 l Stabilní a pohodlný popruh, úzké 
a pohodlné provedení

Moderní ergonomický kryt

 l Čelní a zadní část přístroje z rázo-
vě tuhého plastu se zaoblenými 
hranami a rohy

Nezničitelné

 l Boční kryty z hliníkového plechu 
s povrchovou úpravou práško-
váním

Inteligentní konstrukce krytu

 l Optimalizované vedení vzduchu 
pro vysoké dovolené zatížení

Ovládací prvky

 l Mimořádně stabilní, přehledné a 
chráněné uspořádání

Bezpečný provoz a spolehlivost

 l Integrované regulátory teploty 
chrání před přetížením
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico 220 cel puls

  Celulózové elektrody k 100% jistotě svařování ve svislé poloze shora dolů

Pico 220 cel puls

I když se jedná o obtížné svařování celulózovými elektrodami nebo 
kořenové vrstvy, máte vždy 100procentní svary ve svislé poloze shora 
dolů, stále optimální výsledky svařování. Systém Pico 220 cel puls předve-
de excelentní vlastnosti při použití dlouhých přívodních kabelů, velkém 
kolísání napětí nebo při přímém provozu z generátoru. Systém Pico 220 
cel puls - budoucí generace pro stavby a výstavbu potrubí.

Hlavní fakta

Cel

 l 100% spolehlivost při svařování ve svislé poloze shora dolů celulózovými elektroda-
mi.

 l Arcforce
 l Využitím technologie Arcforce nevznikají žádné zkraty a všechny typy elektrod 

mohou dosáhnout optimálních svařovacích vlastností.

Ruční impulsní svařování obalenou elektrodou - ideální pro svařování kořene

 l U krycích vrstev připomíná jemný vzhled svaru metodu WIG
 l Méně dokončovacích prací následkem nižšího rozstřiku
 l Velmi vhodné pro těžké elektrody
 l Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 l Nižší míra deformace díky kontrolovanému pronikání tepla

Antistick a Arcforce - svařujte jako profesionálové

 l Velmi snadné svařování. Oblouk hoří klidně, obalená elektroda se nelepí a nevyžíhá.

Špičkový svar i při použití silných elektrod

 l Pro zařízení Pico 220 nejsou potíží ani 5milimetrové elektrody. Nejmodernější 
invertorové technologie s vynikající dynamikou regulace dodávají stabilní oblouk. 
I svařování s použitím obtížně svařovatelných rutilových nebo rutil-celulózových 
elektrod je tak snadné.

100 % vhodný pro použití na stavbách

 l Na největší staveniště a do nejtvrdších montážních podmínek, při použití přívodních 
síťových kabelů o délce do 50 m nebo přímo na generátoru. Velká tolerance v oblasti 
výkyvů v síti zajišťuje perfektní výsledky svařování.

Horký start k dosažení nejlepší kvality

 l Variabilní funkce horkého startu (možnost nastavení proudu a času) spolehlivě zapá-
lí elektrodu a zajistí nejlepší kvalitu už od začátku svaru díky perfektnímu natavení. 
Vady svarů a vznik studených spojů nemají šanci, převýšení svaru je redukováno do 
značné míry.
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico 220 cel puls

Ruční impulsní svařování obalenou elek-
trodou
Vynikající přemostění mezer, kontrolované 
pronikání tepla, nižší míra deformace a méně 
rozstřiku

Žádné potrubí bez Pico/Stick CEL
100% spolehlivost při svařování ve svislé polo-
ze shora dolů celulózovými elektrodami.

Horký start k dosažení nejlepší kvality
Variabilní funkce horkého startu (možnost na-
stavení proudu a času) spolehlivě zapálí elek-
trodu a zajistí nejlepší kvalitu už od začátku 
svaru díky perfektnímu natavení. Vady svarů a 
vznik studených spojů nemají šanci, převýšení 
svaru je redukováno do značné míry.

Antistick a Arcforce - silný tým
Systém Arcforce zabraňuje během svařování 
připékání elektrody v tavenině. Pokud by i 
přesto došlo k připečení elektrody, přepne 
systém Antistick automaticky na minimální 
proud. Tím zabrání vyžíhání a zachová další 
použitelnost elektrody.

Izolační ochranný kryt

 l Optimální ochrana přístroje v drs-
ném prostředí. Lehký, robustní a 
se snadnou technickou přípravou 
k dovybavení.

Moderní ergonomický kryt

 l Čelní a zadní část přístroje z rázo-
vě tuhého plastu se zaoblenými 
hranami a rohy

Inteligentní konstrukce krytu

 l Optimalizované vedení vzduchu 
pro vysoké dovolené zatížení

Ovládací prvky

 l Mimořádně stabilní, přehledné a 
chráněné uspořádání

Bezpečný provoz a spolehlivost

 l Integrované regulátory teploty 
chrání před přetížením
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico 300 / Pico 350

  Kompaktní, nezničitelné a všestranně použitelné

Pico 300 cel
Pico 350 cel puls

Tvrdý a spolehlivý každodenní provoz na staveništi a na montáži je domé-
nou nezničitelných profesionálů na ruční elektrické svařování. Svařovací 
elektroda spolehlivě zapaluje i při použití dlouhých přívodních síťových 
kabelů a při použití generátoru. Invertorová technologie EWM s digitální 
regulací zajišťuje stabilní oblouk, a tím i bezproblémové svařování i při 
použití speciálních elektrod. Modelové varianty CEL vytvoří stoprocentní 
svar ve svislé poloze shora dolů i při použití celulózových elektrod.

Hlavní fakta

Optimum pro každé staveniště

 l Úzká konstrukce a snadné přenášení za stabilní nosnou tyč. To je partner pro téměř 
každé staveniště. Pro proudové zdroje EWM nepředstavuje kolísání sítě žádný pro-
blém. Svařují spolehlivě i při připojení ke slabé síti nebo k nadměrně dlouhému kabelu. 
Promyšlený systém ventilace zajišťuje vysoké dovolené zatížení a navíc chrání před 
znečištěním.

Ruční impulsní svařování obalenou elektrodou - ideální pro svařování kořene (Pico 
350 cel puls)

 l U krycích vrstev připomíná jemný vzhled svaru metodu WIG
 l Méně dokončovacích prací následkem nižšího rozstřiku
 l Velmi vhodné pro těžké elektrody
 l Vynikající přemostění mezer bez propadu strany s kořenem
 l Nižší míra deformace díky kontrolovanému pronikání tepla

Svary ve svislé poloze shora dolů a ve svislé poloze zdola nahoru úplně jednodušše

 l 100% jistota svařování ve svislé poloze shora dolů
 l Perfektní svařování elektrodou ve svislé poloze zdola nahoru použitím funkce PF Pulse 

(Pico 350 cel puls / Pico 350 cel puls pws)
 l Pico 350 cel puls / Pico 350 cel puls pws: pulsování (ruční impulsní svařování obalenou 

elektrodou)
 l Intervalová automatika

Spolehlivé zapálení a vynikající svařovací vlastnosti 

 l Digitální invertorová technologie dodává všem typům elektrod optimální charakteris-
tiku oblouku, umožňuje dosažení spolehlivého a stabilního oblouku a vytvoření dobře 
zpracovatelné tavné lázně. Vysoké napětí naprázdno a funkce Hotstart jsou zárukou 
trvale spolehlivého zapalování.

Horký start k dosažení nejlepší kvality

 l Variabilní funkce horkého startu (možnost nastavení proudu a času) spolehlivě zapálí 
elektrodu a zajistí nejlepší kvalitu už od začátku svaru díky perfektnímu natavení. Vady 
svarů a vznik studených spojů nemají šanci, převýšení svaru je redukováno do značné 
míry.

100 % vhodný pro použití na stavbách

 l Na největší staveniště a do nejtvrdších montážních podmínek, při použití přívodních 
síťových kabelů o délce do 50 m nebo přímo na generátoru. Velká tolerance v oblasti 
výkyvů v síti zajišťuje perfektní výsledky svařování.

Arcforce: Tuning pro každou elektrodu

 l Využitím nastavitelné technologie Arcforce mohou dosáhnout všechny typy elektrod 
optimálních svařovacích vlastností. Bez zkratů zejména u rutil-celulózových elektrod.
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico 300 / Pico 350

Napětí naprázdno na míru - k použití kde-
koliv na světě 
Funkce VRD (voltage reduction device) reduku-
je napětí naprázdno na bezpečnou hodnotu. 
Toto volitelné příslušenství splňuje regionální 
předpisy a normy po celém světě.

Žádné potrubí bez Pico/Stick CEL
100% spolehlivost při svařování ve svislé polo-
ze shora dolů celulózovými elektrodami.

Ruční impulsní svařování obalenou elek-
trodou
Vynikající přemostění mezer, kontrolované 
pronikání tepla, nižší míra deformace a méně 
rozstřiku

Svoboda volby polarity
Kdykoliv a kdekoliv, stačí stisknout tlačítko na 
přístroji nebo na dálkovém ovladači přímo na 
pracovišti.

Pohodlná přeprava

 l Praktické rukojeti, stabilní nosná 
tyč s popruhem, úzký a pohodlný 
tvar

Konstruováno pro nejextrémnější  
namáhání

 l Vyzkoušená ochrana proti 
stříkající vodě (IP34s); robustní 
konstrukce spodní části přístroje 
umožňuje instalaci i do znečiště-
ného a vlhkého prostředí

Promyšlená konstrukce skříně

 l Dlouhá životnost díky výměnné-
mu prachovému filtru

Bezpečný provoz a spolehlivost

 l Integrované regulátory teploty 
chrání před přetížením a zvyšují 
dovolené zatížení

Pico 350: Maximální funkčnost - 
nejjednodušší obsluha

 l Přepínání polarity stisknutím 
tlačítka (PWS)

 l Perfektní svařování elektrodou 
ve svislé poloze zdola nahoru 
použitím funkce PF Pulse

 l Nejjednodušší obsluha i pro 
začátečníky díky intuitivnímu 
a přehlednému uživatelskému 
rozhraní

Šetří proud

 l Díky funkci Stand-By

 

Funkce PF Pulse / pulsování

Pico 350 cel puls / cel puls pws

Svařování metodou MAG-CC a MAG-CV s volitelným 
podavačem drátu.

Pico drive 4L Pico drive 200C
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico/Taurus

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 220 cel puls Pico 300 cel

Řízení
Pico 162 (MV) l l – – –
Pico 180 – – l – –
Pico 220 cel puls – – – l –
Pico 300 cel (pws) – – – – l

Funkce
Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG l l l l l

Impulsní ruční svařování – – – l –
Drážkování – – – – –

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 10 A - 150 A 10 A - 150 A 10 A - 110 A 5 A - 180 A 10 A - 220 A 10 A - 300 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – – – – – – – 180 A – – – 300 A
30 % – – – – – – 180 A – – 220 A 300 A –
35 % – 150 A – 150 A – 110 A – – – – – –
40 % – – – – 110 A – – – – – – –
50 % 150 A – 150 A – – – – – 220 A – – –
60 % – 120 A – 120 A 90 A 90 A 140 A 130 A 200 A 160 A 250 A 220 A

100 % 120 A 100 A 120 A 100 A 80 A 80 A 130 A 120 A 160 A 140 A 190 A 170 A
Napětí naprázdno 105 V 105 V 100 V 97 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 25 A 1 x 20 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 5,5 kVA 5,5 kVA 3,8 kVA 7,2 kVA – 12,1 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,5 kVA 7,5 kVA 5,2 kVA 9,7 kVA – 16,4 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 430 x 115 x 225 430 x 115 x 225 470 x 135 x 250 470 x 135 x 250 515 x 185 x 350
Hmotnost přístroje 4,8 kg 5,1 kg 8,9 kg 8,9 kg 16,5 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/42_15.html
http://www.ewm-group.com/42_14.html
http://www.ewm-group.com/42_12.html
http://www.ewm-group.com/42_988.html
http://www.ewm-group.com/42_27.html
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico/Taurus

Pico 162 Pico 162 MV Pico 180 Pico 220 cel puls Pico 300 cel

Řízení
Pico 162 (MV) l l – – –
Pico 180 – – l – –
Pico 220 cel puls – – – l –
Pico 300 cel (pws) – – – – l

Funkce
Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG l l l l l

Impulsní ruční svařování – – – l –
Drážkování – – – – –

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 10 A - 150 A 10 A - 150 A 10 A - 110 A 5 A - 180 A 10 A - 220 A 10 A - 300 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – – – – – – – 180 A – – – 300 A
30 % – – – – – – 180 A – – 220 A 300 A –
35 % – 150 A – 150 A – 110 A – – – – – –
40 % – – – – 110 A – – – – – – –
50 % 150 A – 150 A – – – – – 220 A – – –
60 % – 120 A – 120 A 90 A 90 A 140 A 130 A 200 A 160 A 250 A 220 A

100 % 120 A 100 A 120 A 100 A 80 A 80 A 130 A 120 A 160 A 140 A 190 A 170 A
Napětí naprázdno 105 V 105 V 100 V 97 V 100 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 25 A 1 x 20 A 3 x 16 A 3 x 16 A
Síťové napětí (tolerance) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 1 x 115 V (-15 % - +15 %) 1 x 230 V (-40 % - +15 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 5,5 kVA 5,5 kVA 3,8 kVA 7,2 kVA – 12,1 kVA
Dopor. výkon generátoru 7,5 kVA 7,5 kVA 5,2 kVA 9,7 kVA – 16,4 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 430 x 115 x 225 430 x 115 x 225 470 x 135 x 250 470 x 135 x 250 515 x 185 x 350
Hmotnost přístroje 4,8 kg 5,1 kg 8,9 kg 8,9 kg 16,5 kg
Krytí IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/42_15.html
http://www.ewm-group.com/42_14.html
http://www.ewm-group.com/42_12.html
http://www.ewm-group.com/42_988.html
http://www.ewm-group.com/42_27.html
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico/Taurus

Pico 300 cel pws Pico 350 cel puls Pico 350 cel puls pws Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM

         

Řízení
Pico 300 cel (pws) l – – – –
MMA Pro – l – – –
MMA Pro pws – – l – –
Taurus Basic – – – l l

Funkce
Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG l l l – –
Impulsní ruční svařování – l l – –
MIG/MAG CC/CV – l l l l

Drážkování – – – l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 10 A - 300 A 20 A - 350 A 20 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 300 A – – – – – – – –
30 % 300 A – – – – – – – – –
35 % – – – 350 A – 350 A – – – –
60 % 250 A 220 A – 280 A – 280 A – – – 500 A
65 % – – – – – – – – 500 A –

100 % 190 A 170 A – 230 A – 230 A 400 A 400 A 460 A 430 A
Napětí naprázdno 100 V 95 V 95 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 12,1 kVA 15,0 kVA 17,8 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 16,4 kVA 20,3 kVA 23,7 kVA 25 kVA 35 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 515 x 185 x 445 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535
Hmotnost přístroje 23,5 kg 21,5 kg 23,5 kg 41 kg 45 kg
Krytí IP 23 IP 34s IP 34s IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/42_200.html
http://www.ewm-group.com/43_10.html
http://www.ewm-group.com/43_9.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico/Taurus

Pico 300 cel pws Pico 350 cel puls Pico 350 cel puls pws Taurus 405 TDM Taurus 505 TDM

         

Řízení
Pico 300 cel (pws) l – – – –
MMA Pro – l – – –
MMA Pro pws – – l – –
Taurus Basic – – – l l

Funkce
Ruční svařování obalenou elektrodou l l l l l

WIG l l l – –
Impulsní ruční svařování – l l – –
MIG/MAG CC/CV – l l l l

Drážkování – – – l l

Technické údaje
Rozsah nastavení svařovacího proudu 10 A - 300 A 20 A - 350 A 20 A - 350 A 5 A - 400 A 5 A - 500 A
Dovolené zatížení za okolní teploty  25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C

25 % – 300 A – – – – – – – –
30 % 300 A – – – – – – – – –
35 % – – – 350 A – 350 A – – – –
60 % 250 A 220 A – 280 A – 280 A – – – 500 A
65 % – – – – – – – – 500 A –

100 % 190 A 170 A – 230 A – 230 A 400 A 400 A 460 A 430 A
Napětí naprázdno 100 V 95 V 95 V 80 V 80 V
Síťová frekvence 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz
Síťová pojistka (pomalá) 3 x 16 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 35 A 3 x 35 A
Síťové napětí (tolerance) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Max. připojovací výkon 12,1 kVA 15,0 kVA 17,8 kVA 17,5 kVA 24,6 kVA
Dopor. výkon generátoru 16,4 kVA 20,3 kVA 23,7 kVA 25 kVA 35 kVA
Rozměry přístroje DxŠxV v mm 515 x 185 x 445 600 x 205 x 415 600 x 205 x 415 624 x 300 x 535 624 x 300 x 535
Hmotnost přístroje 23,5 kg 21,5 kg 23,5 kg 41 kg 45 kg
Krytí IP 23 IP 34s IP 34s IP 23 IP 23
Třída izolace H H H H H
Normy IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A IEC 60 974-1; -10 / CE / symbol S / třída elektromagnetické kompatibility A

Kód QR

http://www.ewm-group.com/42_200.html
http://www.ewm-group.com/43_10.html
http://www.ewm-group.com/43_9.html
http://www.ewm-group.com/12_462.html
http://www.ewm-group.com/12_440.html
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Ruční svářecí přístroje na stejnosměrný proud
Pico/Taurus  l  Volitelné vybavení/příslušenství

  Volitelné vybavení/příslušenství

 Podavače drátu

Pico drive 4L
Podavače drátu, centrální přípojka Eurohliníková 
skříň
Ke svařování MAG CC-CV se systémy Pico 350 cel 
puls / Pico 350 cel puls pws
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 300 mm

Pico drive 200C
Podavače drátu, centrální přípojka Euro, plastový 
kryt
Ke svařování MAG CC-CV se systémy Pico 350 cel 
puls / Pico 350 cel puls pws
Dodatečná regulace množství plynu přímo na 
posuvu drátu
4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 
mm + 1,2 mm
Průměr cívky až 200 mm

 Svazky propojovacích hadic, 19pólové

MIG G 19POL
Svazek propojovacích hadic, plynové chlazení, 
19pólový

 Standardní hořák 5pólový

TIG 26 GD GRIP 5P 2T 4M
Svařovací hořák WIG, chlazený plynem
Spotřební díl SR - kompatibilní
Dvojité tlačítko

 Hořák WIG, plynový ventil

TIG 17 GDV 4M
TIG 26 GDV 4M
Svařovací hořák WIG, otočný plynový ventil, chl. 
plynem, decentralizovaný
Spotřební díl SR - kompatibilní

 Drážkování

GT 600 SKK95 3M
Drážkovací hořák
Hořák k drážkování kovů s využitím stlačeného 
vzduchu
u Vhodné uhlíkové elektrody najdete v ceníku 
v kapitole Příslušenství!

 Dálkový ovladač, 19pólový

RT1 19POL
Dálkový ovladač, proud
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls, Pico 300 cel / cel pws, a  
Pico 350 cel puls / cel puls pws

 Dálkový ovladač, 19pólový

RT PWS1 19POL
Dálkový ovladač, svar ve svislé poloze shora dolů, 
změna polarity proudu
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro všechny přístroje Tetrix AC/DC (kromě Tetrix 
230 AC/DC), Pico 300 cel PWS, a Pico 350 cel puls 
pws

RTF1 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls, Pico 300 cel / cel pwsa  
Pico 350 cel puls / cel puls pws

RTF2 19POL
Nožní dálkový ovladač, proud, s přívodním kabelem
Proces svařování start/stop
Nastavení pracovního bodu přímo na pracovišti
Robustní kovový kryt s gumovými patkami, přidr-
žovací spona a magnet
Pro přístroje řady Tetrix, Picotig 200 AC/DC, Pico 
180, Pico 220 cel puls, Pico 300 cel / cel pwsa  
Pico 350 cel puls / cel puls pws

 Transportní vozík

ON WAK xx5
Montážní sada kol
Pro Picomig 305 D3, Phoenix / Taurus 355 TKM a 
Phoenix / Taurus 355, 405, 505 TDM

Trolly 39-1
Transportní vozík
K transportu proudového zdroje
Pro systémy Phoenix 355 / 405 / 505 a Taurus 355 / 
405 / 505

 Držák elektrod

EH 16MM²
Elektrodový kabel
Kompletně namontované elektrodové kabely

u Podrobné technické informace naleznete na 
internetu: www.ewm-group.com
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EWM AG  
Prodejní a technologické centrum
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tel: +49 3385 49402-0 · Fax: -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Rudolf-Winkel-Str. 7-9
37079 Göttingen · Tel.: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-goettingen.de · info@EWM-goettingen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Sachsstraße 28
50259 Pulheim · Tel.: +49 2234 697-047 · Fax: -048
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Prodejní a logistické centrum
Sälzerstraße 20a
56235 Ransbach-Baumbach · Tel.: +49 2623 9276-0 · Fax: -244
www.ewm-ransbach-baumbach.de · info@ewm-ransbach-baumbach.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tel.: +49 271 3878103-0 · Fax: -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Prodejní a technologické centrum
Draisstraße 2a
69469 Weinheim · Tel. +49 6201 84557-0  · Fax: -20
www.ewm-weinheim.de · info@ewm-weinheim.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Bildstock 9/3-4
88085 Langenargen · Tel. +49 7543 9344-30 · Fax: -50
www.ewm-langenargen.de · info@ewm-langenargen.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Pfaffensteig 17
89143 Blaubeuren · Tel.: +49 7344 9191-75 · Fax: -77
www.ewm-blaubeuren.de · info@ewm-blaubeuren.de

EWM Schweißtechnik Handels GmbH
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tel.: +49 731 7047939-0 · Fax: -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Steinfeldstraße 15
90425 Norimberk· tel: +49 911 3841-727 · fax: -728
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

Závody Pobočky
Více než 300 prodejních partnerů společnosti 
ewm po celém světě

Hlavní sídlo
EWM AG  
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Německo
Tel.: +49 2680 181-0 · fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Technologické centrum
EWM AG  
Forststraße 7-13
56271 Mündersbach · Německo
Tel.: +49 2680 181-0 · fax: -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM AG  
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach · Německo
Tel.: +49 2680 181-0 · fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · Čínská lidová republika
Tel.: +86 512 57867-188 · fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING AUTOMATION GmbH
Boxbachweg 4
08606 Oelsnitz/V. Německo
Tel.: +49 37421 20-300 · fax: -318
www.ewm-automation.de · info@ewm-automation.de

TEAMWELDER s.r.o.
Tř. 9. května 718 / 31
407 53 Jiříkov · Česká republika
Tel.: +420 412 358-551 · fax: -504
www.teamwelder.cz · info@teamwelder.cz

Výroba, prodej a služby

Prodej a služby Německo

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Fichtenweg 1
4810 Gmunden · Rakousko· Tel.: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20
www.ewm-gmunden.at · info@ewm-gmunden.at

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & High-tech Industry Development Zone
Kunshan · Jiangsu · 215300 · Čínská lidová republika
Tel.: +86 512 57867-188 · fax: -182
www.ewm-kunshan.cn · info@ewm-kunshan.cn

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Velká Británie
Tel.: +44 1670 505875 · Fax: -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

EWM HIGHTEC WELDING Sales s.r.o. / Prodejní a poradenské centrum
Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · Česká republika
Tel.: +420 317 729-517 · fax: -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Prodej a služby ostatní státy

Poznámky



 

 

 

 

Prodejní a logistické centrum

EWM HIGHTEC WELDING GmbH 
Sälzerstr. 20a 
56235 Ransbach-Baumbach 
Tel.: +49 2623 9276-0 · Fax: -244 
www.ewm-sales.com 
info@ewm-sales.com

Navštivte nás!

Více než 300 distributorů značky ewm po celém světě – jsme vám nablízku. 

Společnost ewm ve světě 
 
 
Česká republika 
Benešov u Prahy

Čínská lidová republika 
Kunshan

Rakousko 
Gmunden

Velká Británie 
Morpeth

Prodej/Poradenství/Servis

/// www.ewm-group.com

Hlavní sídlo

EWM AG   
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D–56271 Mündersbach 
Tel.: +49 2680 181-0 · Fax: -244 
www.ewm-group.com 
info@ewm-group.com

Závody 
Pobočky 
Distributoři

Technologické centrum

EWM AG 
Forststr. 7-13 
D–56271 Mündersbach 
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244 
www.ewm-group.com 
info@ewm-group.com
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