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Ez a hegesztőkészülék ipari és professzionális felhasználásra 

készült, és megfelel az IEC 60974 nemzetközi biztonsági szabványnak

[MSZ EN 60974-4:2017: Ívhegesztő berendezések. 4. rész: 

Időszakos ellenőrzés és vizsgálat (IEC 60974-4:2016)].

Kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa be ezt a használati utasítást a

biztonságos és hatékony hegesztés érdekében. A használati utasítást

őrizze meg későbbi használatra. 



Biztonság
A hegesztés és a vágás veszélyes műveletek, mind a kezelőre, mind
a környezetében tartózkodó személyekre nézve. Ez okból a hegesztés
során mindig szigorúan be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el és értelmezze a használati utasításban 
foglaltakat, mielőtt a készüléket használatba veszi. 

Ha hegesztési művelet közben vált üzemmódot 
a készüléken, ez károsíthatja a gépet.
A hegesztőkábeleket mindig a gép bekapcsolása
előtt csatlakoztassa. 
A készüléknek alakítson ki saját  hálózati megszakítót.
Csak jó minőségű és állapotú hegesztési tartozékokat
használjon.
A készüléket csak képzett szakember kezelheti. 

Az áramütés életveszélyes!
Gondoskodjon a készülék szabályszerű
földeléséről és a vezetékek jó érintkezéséről,
szilárd csatlakoztatásáról. Soha ne érintse meg
a készülék áram alatt lévő alkotóelemeit! 
A kezelő a hegesztéshez viseljen megfelelő
fokozatú, száraz, jó állapotó védőfelszerelést
(hegesztőkesztyű, hegesztőpajzs, szigetelő cipő stb).

A hegesztés során keletkező füst, gázok és kigőzölgések
egészségre károsak. Mindig gondoskodjon a munkaterület
megfelelő szellőzéséről. Zárt helyen történő hegesztés
esetén használjon elszívó rendszert vagy frisslevegő 
ellátású hegesztőpajzsot. 

Az ívsugárzás káros a szemre és a bőrre.
Mindig viseljen megfelelő sötétségi fokozatú
hegesztőpajzsot, valamint az egész testét 
fedő védőruhát. A munkaterület környezetében
tartózkodó személyeket védje hegesztőfüggöny
stb. segítségével. 

Tűz- és robbanásveszély!
A hegesztés során keletkező szikrák,
fröcskölés, hő tűzveszélyt okoz. Távolítson
el minden éghető és robbanásveszélyes
anyagot a munkaterületről. Tartson 
készenlétben tűzoltó készüléket, és képezze
ki a kezelőket ennek használatára. 

A hegesztés zajjal járó tevékenység. 
A zaj károsíthatja a kezelő ill. a jelenlévők
hallását, ezért szükség esetén használjon
hallásvédelmi eszközöket. 

Rendellenes működés vagy hiba 
esetén keresse meg a hibaelháritás
fejezetet a használati utasításban.
Szükség esetén forduljon a szak-
szervizhez. 



3. Huzalelőtoló

Alkatrész Ellenőrzés Megjegyzés

Leszorító
kar

Ellenőrizze, hogy a leszorító kar rögzítve van-e,
és a megfelelő helyzetben áll-e. 

A nem megfelelően beállított 
leszorítókar szabálytalan huzal-
adagolást eredményez. 

Huzal-
vezető
spirál

1. Ellenőrizze, hogy ne legyen por vagy fémszemcsék a
    spirálban vagy a huzalvezető görgő vájatában.
2. Ellenőrizze, hogy a huzal és a vezetőspirál átmérője
    megegyeznek-e. 
3. Ellenőrizze, hogy a huzal megfelelően illeszkedik-e
    a vezetőgörgő nútjába.   

1. Távolítsa el a port.
2. Ha nem egyeznek az átmérők, a
    huzal elakadhat, ill. fokozott 
    fröcskölést vagy instabil ívet okoz. 
3. Gyenge ivstabilitást okoz. 

Huzal-
vezető
görgők

1. Ellenőrizze, hogy a huzal átmérője egyezik-e
    a vezetőgörgő nútjának méretével.
2. Ellenőrizze, hogy a görgő vájata akadálymentes-e. 

Amennyiben a huzalméret
és a görgő nem egyeznek,
erős fröcskölés és instabil
ív jöhet létre. 

Leszorító
görgő

Ellenőrizze, hogy a leszorító görgő akadálytalanul
forog-e, és hogy fizikailag ép legyen. 

A sérült leszorítógörgő 
ill. annak hibás forgása 
szabálytalan huzaladagolást
és instabil ívet okoz. 

4. Vezetékek

Alkatrész Ellenőrzés Megjegyzés

Hegesztő
pisztoly
(munka-
kábel)

1. Nézze meg hogy a kábel nincs-e megcsavarodva.
2. Ellenőrizze a hegesztődugó rögzítését.

A megcsavarodott kábel
szabálytalan huzaladagolást
és instabil ívet okoz.

Hegesztő
kábelek

1. Ellenőrizze, hogy a vezetékek épek-e.
2. Ellenőrizze a szigetelés épségét és az érintkezők állapotát. 

Soha ne használjon sérült
szigetelésű vezetéket! 
Az áramütés életveszélyes!

Hálózati 
vezeték

1. Ellenőrizze, hogy a vezetékek épek-e.
2. Ellenőrizze a szigetelés épségét és az érintkezők állapotát. 

Soha ne használjon sérült
szigetelésű vezetéket! 
Az áramütés életveszélyes!

Test-
kábel

1. Ellenőrizze, hogy a testkábel rögzítése megfelelő-e,
valamint hogy ne okozzon rövidzárlatot.
2. Gondoskodjon arról, hogy a hegesztőgép burkolata
megfelelően legyen földelve. 

Mindig tartsa be az 
érintésvédelmi szabályokat!
Kizárólag földelt hálózati 
csatlakozóba kösse a készüléket!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Ez a készülék fejlett invertertechnológiával készült. Nagyteljesítményű
IGBT-k és impulzusszélesség-modulációs (PWM) technika segítségével
az inverter az egyenáramot (amelyet a hálózati 50/60Hz-es váltóáramból
hoz létre) magas frekvenciájú (20kHz-s) váltóáramú feszültséggé alakítja. 
Ezt követően a feszültséget transzformálja és egyenirányítja.

A készülék jellemzői:
- IGBT-s inverter technológia, áramerősség-szabályzás, stabil teljesítmény
- Zárt visszacsatolási áramkör, állandó feszültség, feszültségkiegyenlítés
  ±15% ingadozásig
- Stabil hegesztőív, csekély fröcskölés, mély beolvadás, kiváló minőségű
  hegesztési varratok
- Lassú huzaladagolás ívgyújtáskor; a huzalcsepp leolvasztása a hegesztés
  megkezdésekor
- Alkalmas 0,8mm-nél vastagabb lemezek hegesztésére
- Kis méretű és tömegű, könnyen üzemeltethető, gazdaságos és praktikus.

A készülék hatásfoka eléri a 85%-ot, és a hagyományos hegesztőtranszfor-
mátorokhoz képest 30%-kal kevesebb az áramfogyasztása.

Blokkdiagram
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KAPCSOLÁSI RAJZ

TÍPUS SYRIUS MIG 251 SYRIUS MIG 316

Felvett áramerősség A

Teljesítmény kVA

Ívfeszültség V

Hegesztőáram A

Hálózati feszültség V
220V 50/60Hz
1 fázis

380V 50/60Hz
3 fázis

220V 50/60Hz
1 fázis

380V 50/60Hz
3 fázis

Bekapcsolási idő %

Teljesítménytényező 

Hatásfok

Huzalelőtoló BeépítettBeépítettBeépítettBeépített

Huzaldob átmérő mm

Hegesztőhuzal mm

Befoglaló méretek mm

Tömeg kg

Min. lemezvastagság mm

Szigetelési osztály

Védelmi fokozat

RENDSZERES ELLENŐRZÉS

A készülék eredményes használatához elengedhetetlen a rendszeres, adott esetben napi 
felülvizsgálat és ellenőrzés. A napi vizsgálat folyamán szemrevételezni kell a hegesztő-
pisztoly, az előtoló berendezés, a gázpalack, a vezetékek stb. állapotát. A készülék belsejét 
rendszeresen ki kell tisztítani sűrített levegő segítségével.

Karbantartási, javítási tevékenységet kizárólag képzett szakember végezhet. 

1. A hegesztőáramforrás

Alkatrész Ellenőrizendő Megjegyzés

Vezérlő
panel

1. A kapcsoló működése és állapota
2. Kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze, hogy a 
bekapcsolásjelző világít-e

Ventilátor Ellenőrizze, hogy a ventilátor forog-e és nem ad ki 
rendellenes hangot

Ha a ventilátor nem forog, 
vagy rossz hangja van, vizsgál-
ja át a készülék belsejét

Készülék

Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy nem
tapasztal-e rendellenes rezgést,  búgó hangot, a 
burkolat túlzott melegedését vagy elszíneződését

Egyéb
alkatrészek

Ellenőrizze a gáztömlő csatlakozását, a burkolat rögzítését és
a többi csatlakozó jó érintkezését

2. A hegesztőpisztoly

Alkatrész Ellenőrizendő Megjegyzés

Gázterelő
1. Ellenőrizze, hogy a gázterelő jól illeszkedjen és szilárdan
    legyen rögzítve, ill. az állapota ép
2. Ellenőrizze, hogy nincs-e salak letapadva a gázterelőn

1. Hibás rögzítésnél a gáz félreáramlik.
2. A lerakódó salak egy idő után
    károsítja a hegesztőpisztolyt. 
    Használjon letapadásgátló
    készítményt (sprayt vagy pasztát)

Áramátadó
1. Ellenőrizze az áramátadó rögzítését
2. Ellenőrizze az áramátadó állapotát

A nem jól rögzített áramátadó
károsíthatja a hegesztőpisztolyt.
Amennyiben az áramátadó 
elhasználódott vagy elkopott,
gyenge ívstabilitást okozhat. 

Huzal-
vezető
spirál

1. Nézze meg a huzalvezető spirál hosszát
2. Ellenőrizze, hogy a huzal és a vezetőspirál átmérője
    egyeznek-e
3. Ellenőrizze, hogy a huzalvezető spirál ne legyen meg-
    nyúlva vagy megtörve sehol
4. Ellenőrizze, hogy ne legyen fémpor vagy más szennye-
    ződés lerakódva a spirálban, ami eltömíthetné
5. Ellenőrizze a vezetőspirál és a tömítések fizikai épségét. 

1. A vezetőspirálnak olyan 
    hosszúnak kell lennie,
    hogy elérje az áramátadót.
2. Szükség esetén cserélje ki
    a spirált. A méretbeli eltérés
    huzalelakadást, rossz adagolást
    gyenge ívstabilitást okoz.
3. Szükség esetén cserélje ki
    a vezetőspirált.
4. Tisztítsa ki a vezetőspirált (mossa
    ki benzinnel). Ha nagyon szennye-
    zett, cserélje ki.
5. A sérült komponenseket hala-
    déktalanul cserélje ki ill. pótolja.

Szigetelő-
gyűrű

Ellenőrizze, hogy a szigetelőgyűrű ép legyen. jól illeszkedjen a 
helyére, és a gázelosztó nyílások ne legyenek eltömődve. 

A nem megfelelő típusú vagy
állapotú szigetelőgyűrű vagy
annak  hiánya gyenge hegesz-
tési teljesítményt és a pisztoly
károsodását okozhatja.



KARBANTARTÁS

1. Átvizsgálás, karbantartás vagy
    javítás esetén mindig áramtalanítsa
    a készüléket (húzza ki a hálózatból).

2. Ellenőrizze a készülék földelését.

3. Ellenőrizze a gázvezeték csatlakozásait.
    A laza illeszkedéseket rögzítse, oxidáció
    esetén csiszolópapírral tisztítsa meg vagy
    ha az állapota indokolja, cserélje ki. 

4. Ügyeljen, hogy keze, haja, ruházata stb. 
    ne akadhassanak bele a készülék mozgó
    részeibe (pl. ventilátor).

5. A készülék belsejéből fújja ki a lerakódott
    port sűrített levegő segítségével, rendszeres
    időközönként. Nagyon poros környezetben
    ajánlott akár naponta portalanítani a gépet.

6. A sűrített levegős tisztításnál ügyeljen a lég-
    nyomásra,  hogy a belső komponensek ne 
    sérüljenek meg.

7. Ha víz kerül a készülékbe, azonnal áramtala-
    nítsa. Várja meg, míg a gép kiszárad, majd 
    mérje ki az elektromos komponenseket multi-
    méterrel. Ha nem tapasztal rendellenességet,
    újra hegeszthet. 

8. Hosszabb üzemen kívüli tárolás esetén tegye
    vissza a készüléket eredeti csomagolásába, és
    helyezze el száraz, hűvös környezetben. 

ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

1. A hálózati vezeték csatlakoztatása
- A készüléket  hálózati vezetékkel szállítjuk. Csatlakoztassa a
vezetéket a megfelelő hálózati aljzatba: MIG 201: 220V AC, 
1 fázis; MIG 251 és 316: 380V AC, 3 fázis.
- Multiméterrel ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e
a megadottaknak.

2. A hegesztőkábelek csatlakoztatása:
- A hegesztődugót helyezze a megfelelő Dinse-aljzatba, majd el-
fordítással rögzítse. Az aljzat ezzel a jelzéssel van ellátva:. 

- Ha csatlakoztassa a testkábelt, tegye a testcsipeszt a munka-
darabra.

Az eredményes használat érdekében ügyeljen a megfelelő kereszt-
2 metszetű kábelek kiválasztására ill. használatára (170A: 35mm ; 

2 2250A: 50mm ; 450A: 70mm ). A keresztmetszet és az áramerősség 
2aránya kb. 5A / mm . 

- Csatlakoztassa a pisztoly csatlakozóit az előlapon az így jelzett
aljzatba, majd szilárdan rögzítse: 

3. A huzalelőtoló egység üzembehelyezése:

Kérjük, vizsgálja meg az alább következő bekötési rajzot, 
eszerint csatlakoztassa az előtolót.

- Rögzítse a hegesztőhuzal dobját a tengelyre. A huzalbefűző
nyílás legyen egy vonalban a huzal végével. 

- Az óramutató járásának megfelelő forgatással engedjen le
valamennyi huzalt a dobról a befűzéshez. 

- Állítsa be a huzalra ható leszorítóerőt úgy, hogy a huzaltovábbítás
akadálytalan legyen, de ne szoruljon meg a görgő, majd fűzze be
a pisztolyba a huzalt. 

- Nyomja meg a huzalbefűző gombot, hogy a pisztolyban a vezető-
spirálon végigmenjen a huzalelektróda. 



A készülék kezelőfelülete

Túlterhelést jelző LED

Bekapcsolást jelző LED

Hegesztőáram kijelzés
2 / 4 ütemű vezérlés

Hegesztőáram állítás

Ívfeszültség állítás

Centrálcsatlakozó
(hegesztőpisztoly)

Feszültség kijelzés

MIG / MMA üzemmód választás

Huzalbefűző gomb

Előtolási sebesség állítás

Fojtás állítás

(+) pólus

(-) pólus

Előlapi burkolat

A hegesztőgáz csatlakoztatása

A gázpalack csatlakoztatásához szükséges a gázpalack,
a reduktor és a gáztömlő. A CO palackot a gázcsatlakozón2 

keresztül kösse a készülékhez ill. az előtoló egységhez. 
Ellenőrizze, hogy az illeszkedések jól zárjanak, és a vezetékek
szilárdan legyenek rögzítve. 

Figyelem:
A hegesztőgáz szivárgása hátrányosan befolyásolja a hegesztés
minőségét ill. a hegesztőív jellemzőit.

A gázpalackot ne tegye ki sugárzó napfénynek, vagy más erős
sugárzó hőforrásnak.

Tilos a gázpalackot ütögetni és fektetve tárolni. 

Illetéktelenek ne tartózkodjanak a gázpalack közelében.

A gázátfolyásmérőt függőlegesen kell rögzíteni, hogy mindig 
pontos adatot lehessen róla leolvasni. 

A reduktor felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a palack menetén
ne legyen por, fémszemcse vagy egyéb szennyeződés lerakódva,
amely akadályozná a légmentes illeszkedést. 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

1. A munkakörnyezet

1-1. A hegesztőkészüléket portól, korrozív vegyianyagoktól, gyúlékony vagy
       robbanásveszélyes anyagoktól és gázoktól mentes, száraz (90%-nál ala-
       csonyabb páratartalmú) helyen kell elhelyezni.
1-2. Amennyiben szabad térben hegeszt, védje a készüléket esőtől ill. minden
       fajta csapadéktól, erős napsugárzástól. Erős szélben védje a munkaterü-
       letet függönnyel stb. A munkavégzés környezeti hőmérséklete -10 / +40C°.
1-3. A készüléket legalább 30cm-re helyezze el a faltól vagy más készülékektől.
       Ellenőrizze, hogy a  hűtőventilátor levegőáramlása mindig akadálytalan legyen.
1-4. Biztosítsa a munkaterület jó szellőzését. Szükség esetén alkalmazzon 
       elszívó készüléket. 

2. Biztonság

A készülék rendelkezik beépített védelemmel túlterhelés, hálózati feszültség-
ingadozás és túlmelegedés ellen. Ha a hálózati feszültség vagy a hegesztőáram
túl magas, ill. a készülék túlhevül, a hegesztőgép automatikusan leáll. A gép tartós
vagy gyakori túlterhelése azonban károsodáshoz vezet, ezért tartsa be az alábbiakat:

2-1. Szellőzés, hűtés: nagy áramokon végzett hegesztésnél különösen fontos a 
       berendezés megfelelő hűtése. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni semmivel,
       A készüléket legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni más gépektől vagy a faltól.
2-2. Ne terhelje túl a készüléket. A hegesztőáram értéke ne haladja meg a hálózati 
       terhelést. A készülék tartós túlterhelése rövidíti az élettartamát, vagy akár teljes
       károsodását is okozhatja.
2-3. Kerülje a túlfeszültséget! A készüléket csak a műszaki adatokban feltüntetett 
       hálózathoz csatlakoztassa. A készülék egy bizonyos szintig automatikusan kiegyen-
       líti a hálózati feszültségingadozást, de az ezt meghaladó feszültségértékek károsít- 
       hatják a berendezést.
2-4. A készülék burkolatát földelni kell, a földelőcsatlakozóhoz kötött vezeték segítségével.
       A készüléket kizárólag földelt hálózati csatlakozóba szabad kötni. 
2-5. Amennyiben a készülék túlterhelés/túlmelegedés elleni védelem következtében 
       hegesztés közben hirtelen leáll, ne kapcsolja ki a készüléket; hagyja hogy a beépített
       ventilátor üzemi hőmérsékletre hűtse a hegesztőgépet. 



HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK
Az ábrázolt hegesztési pozíciókhoz

Lemez-
vastagság
mm

1,2

1,6

2,0

2,3

3,2

4,5

Varrat
szélesség
mm

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

3,0 - 3,5

3,0 - 4,0

4,0 -4,5

Huzal
átmérő
mm

1,0

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,2

Hegesztőáram
A

70 - 100

90 - 120

100 - 130

120 - 140 

130 - 170 

200 - 250

Ívfeszültség
V

18 - 19

18 - 20

19 - 20

19 - 21

21 - 22

23 - 26

Hegesztési
sebesség
cm/perc

Gázmennyiség
l/perc

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

45 - 55

45 - 55

10 - 15

10 - 15

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20

Lemez-
vastagság
mm

Hegesztési
pozíció

Huzal
átmérő
mm

Hegesztőáram
A

Ívfeszültség
V

Hegesztési
sebesség
cm/perc

Gázmennyiség
l/perc

0,8

1,2

1,6

2,0

2,3

3,2

4,5

A

A

A

A / B

B

B

B

0,8 - 0,9

1,0

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,2

60 - 70

80 - 100

100 - 120

100 - 130

120 - 140

130 - 160

150 - 200

16 - 17

18 - 19

18 - 20

18 - 20 

19 - 21

19 - 22

22 - 24

40 - 45

45 - 55

45 - 55

45 - 55

40 - 45

45 - 50

45 - 50

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20

ÜZEMELTETÉS

A készülék használata::
- Csatlakoztassa a reduktort a gázpalackra és állítsa be a kívánt
  gázáramlást.
- A használt hegesztőhuzalnak megfelelően szerelje fel a pisztolyt
  vezetőspirállal és áramátadóval, majd csatlakoztassa a pisztolyt.
- Állítsa be a kívánt hegesztőáramot és ívfeszültséget.
- A kívánt beolvadási mélységnek megfelelően állítsa be a fojtást.
- Nyomja meg a pisztoly gombját - elkezdheti a hegesztést. 

A hegesztőáram beállítása:
- A hegesztőáram és az ívfeszültség értéke alapvetően befolyásolják
  a hegesztés minőségét és hatékonyságát, ezért ezeket az értékeket
  optimálisan kell beállítani. Az alábbi táblázatban tájékoztató jelleggel
  olvashatók az adott huzalmérethez tartozó hegesztőáram  és 
  ívfeszültség értékek. 

Huzal
átmérő
mm

0,6

0,8

1,0

1,2

1,6

Rövidzárlatos átmenet Cseppleválásos átmenet

Hegesztőáram A Ívfeszültség V Hegesztőáram A Ívfeszültség V

40 - 70

60 - 100

80 - 120

100 - 150

140 - 200

17 - 19

18 - 20

18 - 21

19 - 23

20 - 24

160 - 400

200 - 500

200 - 600

300 - 700

500 - 800

25 - 38

26 - 40

27 - 40

28 - 42

32 - 44

A hegesztés gyorsasága
A hegesztés minősége és hatékonysága a hegesztés sebességétől
függ. A hegesztési sebesség növelésével csökken a varrat hűtése
valamint a gáz védőhatása, ez okból nem optimális hosszú varratok
készítéséhez. A túl lassú hegesztésnél a munkadarab eldeformálód-
hat és a varrat sem lesz optimális. Általánosságként, a hegesztés 
sebessége ne haladja meg a 30m/óra értéket. 



A huzalelektróda hossza

A hegesztőpisztolyból kiálló hegesztőhuzal hosszúsága
befolyásolja a minőséget, azonban ha túl hosszú, a hegesztés során
fokozott fröcskölés keletkezik. Általánosságban, a kiálló huzalhossz
legyek kb. 10-szerese a huzal átmérőjének.

A CO  hegesztőgáz mennyiségének beállítása2

Itt a legfontosabb a varrat védelme és hűtése. A belső illesztéseknél végzett
hegesztéseknél a védelem ill. hűtés általában jobb, mint a külső sarokillesz-
téseknél. Az alábbi táblázat tájékoztató jelleggel tartalmazza a szükséges
gázmennyiségeket:

 

Hegesztési feladat Hegesztés vékony
huzallal

Hegesztés vastag
huzallal

Nagy áramú 
hegesztés
vastag huzallal

CO  l/perc2 5 - 15 15 - 25 25 - 50

HEGESZTÉSI TÁBLÁZATOK

A hegesztőáram és az ívfeszültség megállapítása alapvető
fontosságú a hegesztés végeredménye szempontjából. Álta-
lánosságban az optimális érték a használt hegesztőhuzaltól
függ, valamint a hegesztendő munkadarabok illesztésétől. 
Az alábbi táblázatok tájékoztató jelleggel tartalmazzák a meg-
felelő értékeket, az illesztéseknek megfelelően. 

Hegesztési paraméterek tompaillesztésnél

Lemez
vastagság 
mm

Lemez
vastagság 
mm

Hézag mm Huzalméret
mm

Huzalméret
mm

Hegesztő
áram A

Hegesztő
áram A

Ívfeszültség 
V

Ívfeszültség 
V

Hegesztési
sebesség
cm / perc

Hegesztési
sebesség
cm / perc

Gázáramlás
l / perc

Gázáramlás
l / perc

0,8

1,0

1,0

1,2

1,2

1,6

1,6

2,0

2,0

2,3

2,3

3,2

3,2

4,5

4,5

0

0

0

0

0 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,2

1,2 - 1,5

0,8 - 0,9

0,8 - 0,9

0,8 - 0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

1,2

60 - 70

75 - 85

70 - 80 

80 - 100

100 - 110

110 - 130

130 - 150

150 - 170

16 - 16,5

17 - 17,5

17 - 18

17 - 18

18 - 19

18 - 20

19 - 20

19 - 21

19 - 21

22 - 24

18 - 19

19 - 20

19 - 20

19 - 21

21 - 23

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

45 - 55

45 - 55

45 - 55

45 - 55

50 - 55

50 - 55

40 - 50

40 - 50

10

10

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 15

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20

Hegesztési paraméterek derékszögű illesztésnél

Varrat
szélesség
mm

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

3,0 - 4,0 

4,0 - 4,5

70 - 80

70 - 100

90 - 120

100 - 130

120 - 140

130 - 170

190 - 230
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