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Тип стомана
API 5L

Граница на 
провлачване

Целулозни 
електроди

Базични 
електроди

Базични електроди
(отгоре надолу)

Тръбен тел
(с газ)

Тръбен тел
(самозащитен)

Плътен тел

X52 360 MPa (52200 psi) Pipeweld 6010 Plus Pipeweld 7016 Pipeweld 80 DH Pipeweld 71T-1 Pipeweld 8Ni1-H5 Pipeweld 70S-6 Plus

X60 415 MPa (60200 psi) Pipeweld 7010 Plus Pipeweld 7016 Pipeweld 80 DH Pipeweld 91T-1 Pipeweld 8Ni1-H5 Pipeweld 70S-6 Plus

X65 450 MPa (65300 psi) Pipeweld 8010 Plus Pipeweld 8016 Pipeweld 80 DH Pipeweld 91T-1 Pipeweld 8Ni1-H5 Pipeweld 70S-6 Plus

X70 485 MPa (70300 psi) Pipeweld 9010 Plus Pipeweld 8016 Pipeweld 90 DH Pipeweld 101T-1 - Pipeweld 70S-6 Plus

X80 555 MPa (80500 psi ) - Pipeweld 10018 Pipeweld 100 DH Pipeweld 111T-1 - Pipeweld 100S

* При класовете стомани с висока якост кореновия слой се заварява с консумативи за заваряване на стомана тип X52

ESAB Pipeweld
Специални консумативи
за заваряване на тръбопроводи

ESAB Pipeweld
Специални консумативи
за заваряване на тръбопроводи
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Уважаеми читатели,
Имаме удоволствието да Ви представим специалното издание на 
Новини от ЕСАБ, в което можете да намерите информация за развитието 
на фирмата, нашите дейности за повишаване на ефективността, 
инициативи за съвместни мероприятия, както и представяне на най-
новите модели оборудване и консумативи за заваряване. 

Развитието на гамата консумативи протича в няколко направления:

- Разработване на нови типове консумативи, с подобрени или нови 
характеристики. През 2012г. влезе в производство OK AristoRod 89, 
тел за заваряване на стомани с граница на провлачване 890 N/мм2 и 
подобрени характеристики на повърхността, осигуряващи високо-
производително заваряване с най-високо качество;

- Въвеждане на наименования на продуктите, които отразяват техните 
основни свойства, вместо четири-цифрена кодировка. Работата 
стартира с произвежданите от ЕСАБ легирани телове. Подробна 
информация за гамата материали може да бъде намерена в новите 
наръчници на български език – „Консумативи за Заваряване“ и 
„Заваряване на неръждаеми стомани“.

- Оптимизиране на гамата консумативи, с цел унифициране 
на продуктите, предлагани навсякъде по света и избягване на 
производството на еднотипни продукти под различни наименования.

ЕСАБ разглежда внедряването на иновативни процеси и продукти 
като едно от най-важните условия за устойчиво развитие.  
В настоящото издание сме включили информация за процеса SAT™ 
(Swift Arc Transfer), който беше разработен от специалисти на фирмата с 
цел увеличаване на производителността при заваряване и осигуряване 
на повтаряемост на качеството. Заваряването в режим SAT™ стана 
възможно благодарение на качествата на OK AristoRod™, които 
осигуряват стабилизиране на параметрите при гранично високите 
скорости на телоподаване и стойности на заваръчния ток.
Включили сме информация за най-новите модели инверторни апарати 
Buddy™, Caddy® и Origo™, предназначени за заваряване в цехове,както  
и на обекти, при нестабилно захранване и тежки условия на работа.

При необходимост от допълнителна информация, моля да ни изпратите  
талона за обратна връзка, за да можем по най-добър начин да отговорим 
на Вашите очаквания и да Ви предоставим необходимите материали.

Екипа на ЕСАБ България ЕАД
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телове с висока якост
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инверторни апарати ЕСАБ
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Aristo® Tech 5-13

Електроди Ихтиман Ефективност на заваряването

Swift Arc Transfer OK AristoRod™

Caddy® Mig C200i
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Стандарт Електроди 
Ихтиман

ЕСАБ Описание

Електроди Ихтиман, които остават в производство под марката ЕСАБ

БДС 2560-А
AWS A 5.1

ВЕЖЕН
E 38 0 RR 12
E 6013
Електродът се произвежда под марката ЕСАБ

Дебелообмазан рутилов електрод с много добри заваръчно-
технологични свойства и самостоятелно отделяне на шлаката. 
Предназначен е за заваряване на повдигателни съоръжения, 
съдове под налягане, тръбопроводи, в корабостроенето и за 
строителни конструкции. 

БДС 2560-А
AWS A 5.1

НОРД
E 42 5 B 42 H5
E 7018 - 1
Електродът се произвежда под марката ЕСАБ

Дебелообмазан базичен електрод за заваряване при 
критични приложения на повдигателни съоръжения, съдове 
под налягане, конструкции и съоръжения в енергетиката, 
химическата промишленост и корабостроенето. Гарантира 
много ниско ниво на дифузионен водород в метала на шева 
и е одобрен за работа при температури от -50 °C до 450 °C.

БДС 2560-А
AWS A 5.1

УНИВЕРС 51R
E 38 0 RC 11
E 6013 (E 7014)
Електродът се произвежда под марката ЕСАБ

Универсален рутилово-целулозен електрод, за заваряване на 
тръби и конструкции във всички пространствени положения, 
включително вертикал отгоре надолу. Има изключителни 
способности за първоначално и повторно запалване и лесно 
отделяне на шлаката.

БДС 14700
DIN 8555

ЕН 550
E Fe8
E6-UM-60
Електродът се произвежда под марката ЕСАБ

Дебелообмазан базичен електрод за твърдосплавно наваряване 
на детайли от конструкционни и ляти стомани, работещи в 
условия на интензивно ударно-абразивно натоварване, като 
зъби и направляващи валци на земекопни машини, грайферни 
кофи, шнекове, затегателни челюсти, инструменти за ударно 
пробиване на скали и други подобни.

Електроди Ихтиман, които се заменят от еднотипни или алтернативни електроди ЕСАБ

БДС 2560-А
AWS A 5.1

ВЕЖЕН S
E 42 0 RR 12
E 6013

OK 43.32
E 42 0 RR 1 2
E 6013

Лесен за използване рутилов електрод с добри заваръчни 
характеристики, подходящ за заваряване както на челни, така и 
на ъглови шевове. Има добро отделяне на шлаката. Стабилната 
дъга при нисък ток позволява заваряване на тънки ламарини.

БДС 2560-А
AWS A 5.1

МАРТА- М
E 38 3 RB 12
E 6013

OK 50.40
E 42 2 RB 1 2
E 6013

Рутилово-базичен електрод за заваряване във всички 
пространствени положения. Подходящ е за заваряване на 
тръби. Много добри заваръчни характеристики при заваряване 
на коренови шевове отдолу нагоре.

БДС 2560-А
AWS A 5.5

КОРАТ
E 42 2 Z B 42
E 7018- G

OK 73.08
E 46 5 Z B 3 2
E 8018- G

Базичен електрод, устойчив на корозия от атмосферна влага, 
морска вода и димни газове. Предназначен е за заваряване 
на устойчиви на атмосферна корозия стомани (COR-TEN), за 
стоманени корпуси на кораби, мостови конструкции и т.н.

БДС EN 757
AWS A 5.5

ЕB 62
E 50 4 B 42
E 8018-G

OK 74.78
E 55 4 MnMo B 3 2 H5
E9018-D1

Базичен електрод за заваряване с постоянен и променлив ток 
на стомани с висока якост, за работа при ниски температури. 
Също и за челно заваряване на релси с якост на опън до 800 
- 900 MPa, когато се изисква твърдост от около 250 HV, както 
и за други стомани с повишено съдържание на въглерод.

БДС EN 757
AWS A 5.5

ЕB 85
Е 69 6 Mn2NiCrMoB42
E 11018-G

OK 75.75
E 69 4 Mn2NiCrMoB 4 2 H5
E 11018-G

Базичен електрод за заваряване на стомани с висока якост, 
като например USS T-1, S500 до S690 (StE 500 до StE 690) 
или N-A-XTRA 55-70. Температурата на подгряване и между 
заваръчните слоеве трябва да бъде според препоръките на 
производителите на стомана.

БДС EN 757
AWS A 5.5

EB 60 HM
E 55 6 Mn1Ni Mo B 42
E 8018- G

FILARC 98S
E 55 6 Mn1NiMo B T 3 2 H5
E 9018- G

Базичен електрод с минимална граница на провлачване от 550 
MPa след снемане на напреженията. Запазва добра ударна 
жилавост до температури от -60 °C. Тестван е за устойчивост 
на разпространение на пукнатини (CTOD). Кореновите шевове 
се заваряват при (-) полярност на електрода.

Електроди Ихтиман - интегриране на гамата
През последната година в завода за електроди в гр. Ихтиман бяха финализирани всички мероприятия по 
програмата за въвеждане на унифицираната международна система на ЕСАБ за производство, логистика, 
продажби и поддръжка. Беше реализирана и крайната фаза от процеса - интегриране на продуктовата гама 
ЕЛЕКТРОДИ ИХИМАН със продуктовата гама консумативи ЕСАБ.
Във връзка с провеждането на този процес утвърдените в практиката типове електроди останаха в редовно 
производство, като част от международната гама продукти, а тези с по-специализиран характер бяха заменени 
със съществуващи аналози на ЕСАБ.
От месец септември 2012г, всички електроди произвеждани в ЕСАБ Електроди АД - Ихтиман се опаковат 
в стандартната за ЕСАБ кутия и кашон и се маркират с унифициран етикет, съдържащ подробна продуктова 
информация и баркод.
За Ваше улеснение може да използвате следната таблица:
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Стандарт Електроди 
Ихтиман

ЕСАБ Описание

Електроди за твърдосплавно наваряване

БДС 14700
DIN 8555

EH 350
E Fe 1
E 1-UM-350
EH 400
E Fe 1
E 1-UM-400

E-B 502
E Fe 1
E1-UM-300-G
или алтернативно:
OK 83.27, ОК 83.28
E Z Fe 1

Устойчив на пукнатини, легиран с Cr, дебелообмазан базичен 
електрод за наваряване на слоеве с трърдост 35 HRC на 
детайли и части от конструкционни и ляти стомани, работещи 
при условия на триене метал в метал, като зъбни колела, 
валове,  ж.п. стрелки, кръстовини и релси, детайли от ходовата 
част на верижни машини, и други подобни. Навареният метал е 
обработваем чрез снемане на стружка.

БДС 14700
DIN 8555

EH 600
E Fe8
E6-UM-60

EH 550
E Fe8
E6-UM-60
или алтернативно:
OK 84.78
E Z Fe14
Е10-UM-60-Z

Дебелообмазан базичен електрод за наваряване на 
детайли от конструкционни и ляти стомани, работещи в 
условия на интензивно ударно-абразивно триене, като зъби 
и направляващи валци на земекопни машини, грайферни 
кофи, шнекове, затегателни челюсти, инструменти за ударно 
пробиване на скали и други подобни.
В случай на силно абразивно износване без ударни 
натоварвания, ЕН 600 може да бъде заменен с ОК 84.78, който 
съдържа изключително износо-устойчиви хромови карбиди.

Електроди за заваряване на ниско-легирани топлоустойчиви стомани

БДС 3580-A
AWS A 5.5

E Mo
E Mo B 42
E 7018-A1

74.46
E Mo B 3 2 H5
E 7018-A1

Ниско-легиран с 0,5%Mo базичен електрод за заваряване 
на топлоустойчиви стомани като 16Mo3, дребно зърнести 
стомани, както и съединения между тях, при съоръжения 
под налягане в енергетиката и химическата промишленост. 
Позволява работа с нисък ток при заваряване на тръби.

БДС 3580-A
AWS A 5.5

E CrMo
Е CrMo1 B20+
E 8018-B2

OK 76.18
E CrMo1 B 4 2 H5
E 8018-B2

Базичен електрод за заваряване на ниско-легирани стомани 
с 1%Cr и 0,5%Mo, като 13CrMo4-5, G17CrMo5-5 и техни 
съединения с 16Mo3 или други топлоустойчиви стомани. 
Тестван е за заваряване на детайли с голяма дебелина.

БДС 3580-A
AWS A 5.5

E CrMoV
E Cr Mo1 B 42
E 8018-G

E-B 321
E Z (CrMoV) B 22
-

Базичен електрод за заваряване на стомани от типа CrMoV,  
за съоръжения в енергетиката и химическата промишленост. 
Механичните характеристики са гарантирани при спазване 
на съответстващи на основния метал температурни режими.

Електроди за заваряване на неръждаеми, огнеупорни и разнородни стомани

БДС 3581
AWS A 5.4

E 19 9
E 19 9 LR 1 2
E 308L-16

OK 61.30
E 19 9 LR 1 2
E 308L-17

Рутилов неръждаем електрод за заваряване на корозионно 
устойчиви стомани от типа 19%Cr, 10%Ni. Електродът е лесен 
за първоначално и повторно запалване, шевовете са с отличен 
външен вид, а шлаката се отделя самостоятелно.

БДС 3581
AWS A 5.4

E 18 8 6
E 18 8 Mn R 42
E 307-15

OK 67.43
E 18 8 Mn B 1 2
E 307-16
или алтернативно:
OK 67.45
E 18 8 Mn B 4 2
E 307-15

Аустенитен неръждаем електрод от типа Cr-Ni-Mn. Металът 
на  шева съдържа малки количества равномерно разпределен 
ферит, жилав е и има отлична устойчивост срещу пукнатини. 
Подходящ за съединяване на стомани от типа 13%Mn с други 
стомани и за заваряване на разнородни стомани с много слаба 
способност за заваряване. Може да се използва също така и за  
буферни слоеве преди твърдосплавно наваряване.

БДС 3581
AWS A 5.4

E 18 10 MB
E 19 12 3 Nb B 4 2
E 318-15

OK 63.85
E 19 12 3 Nb B 4 2
E 318-15
или алтернативно
OK 63.30
E 19 12 3 L R 1 2
E 316L-17

Базичен електрод, подходящ за заваряване на стабилизирани с 
ниобий неръждаеми стомани от типа 18%Cr, 12%Ni, 3%Mo, при 
критични приложения или работа при повишени температури.

Както 63.85, с изключение на случаите, когато трябва да се 
достигне пълната устойчивост на пълзене на основния метал 
при повишени температури. 

БДС 3581
AWS A 5.4

E 25 20
E 25 20 B 4 2
E 310-15

OK 67.15
E 25 20 B 2 2
E 310-15

Базичен неръждаем електрод за заваряване на стомани от типа 
25%Cr, 20%Ni, с много добра устойчивост срещу образуване на 
пукнатини. Подходящ е също и за заваряване на огнеупорни, 
аустенитни манганови стомани, както и за разнородни стомани.

БДС 3581
AWS A 5.4

E 29 9
E 29 9 R 3 2
E 312-17

OK 68.81
E 29 9 R 3 2
E 312-17

Високо легиран електрод с широко приложение. Металът на 
шева е устойчив на корозия под напрежение и е изключително 
нечувствителен към смесване с основния метал. Има добра 
устойчивост до температура 1150°C. Основни приложения: 
съединяване на разнородни и трудни за заваряване стомани, 
наваряване на релси, валове, ковашки матрици и т.н.

Електроди за заваряване на чугун

БДС 1071
AWS A 5.15

ENiFe
Е NiFe-Cl2
ENiFe-Cl

OK 92.60
E C NiFe - 1 3
E NiFe-CI

Базичен желязо-никелов (Ni-Fe) електрод с графит в обмазката 
и специална би-метална сърцевина, която осигурява и отлични 
заваръчни характеристики. Предназначен е за заваряване  без 
или с малко подгряване на чугун или на чугун със стомана. 
Наварените слоеве са лесни за машинна обработка.
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Повишаване на ефективността
- ключ към рентабилността на заваръчните производства

Систематизирането на разходите за 
заваряване е доста сложен процес, 
тъй като те са специфични според 
използвания материал, конкретната 
форма на шевовете, организацията 
на фирмата производител и т.н.  
Въпреки различията в разходите за 
труд, времето за заваряване е най-
важния фактор, от който зависят 
общите разходи. Изключение 
правят само роботизираните или 
механизирани процеси, при които 
инвестицията за оборудване е 
значителна. Отправната точка 
за намаляване на разходите е 
намаляването на работните часове 
за изпълнение на заваръчните 
работи. Има много начини това да 
бъде постигнато. Пресмятането се 
извършва по формулата:

Времето за заваряване Т, в часове 
на метър, намалява при:
- Намаляване на количеството на 
необходимия за съединяване на 
детайлите добавъчен материал – М, 
килограма метал на метър шев,
- Увеличаване на количеството 
вложен материал за единица време 
(П - прозводителност на стопяване 
на материала, в килограма на час),
- Увеличаване на ефективното 
време Е, през което гори заваръчна 
дъга, като процент от работното 
време.

Намаляване на необходимото 
количество вложен материал
(М, кг/м):
- Намаляване на броя на шевовете, 
- Намаляване на броя детайли, от 
които се състои крайното изделие,
- Използване на огънати, вместо 
заварени компоненти,
- Използване на съединения с по-
малко сечение на шева, което 
зависи от ъглите и от формата на 
скоса,

- Внимателно рязане и скосяване, 
така че да се получи близка до 
желаната форма на съединението,
- Внимателен монтаж, така че да 
няма разстояния и разминавания 
между детайлите,
- Използване на методи на 
заваряване с по-дълбок провар,
- Използване на двустранни, вместо 
едностранни шевове.

Увеличаване на количеството 
стопен метал за единица време 
(П, кг/ч):
- Използване на заваръчни процеси, 
при които е възможна работа с по-
висока производителност (кг/час),
- Увеличаване на заваръчния ток/
скоростта на телоподаване,
- Използване на добавъчни 
материали, които позволяват 
високо токово натоварване,
- Използване на консумативи 
с висока производителност в 
различни пространствени позиции,
- Заваряване в долно положение,
- Позициониране на изделията 
в подходящо за заваряване 
пространствено положение,
- Внедряване на лека механизация 
и оборудване за работа при тежки 
режими,
- Внедряване автоматизация и 
роботизация, едновременна работа 
с няколко горелки.

Увеличаване на ефективното 
време, през което гори заваръчна 
дъга (Е, %):
- Намаляване на прекъсванията 
чрез използване на консумативи 
при които не се налага честа смяна 
на електроди, пакети, ролки и т.н. 
 Намаляване на допълнителните 
операции – сушене на консумативи, 
отстраняване на шлака и т.н.
- Избягване на отделянето на 
пръски и тяхното почистване,
- Избягване на коригиращи 
операции  - осигуряване на работа 
върху правилно подготвени и 
почистени детайли, фиксиране на 
формата върху стендове и т.н.
- Намаляване на времето за 
пренастройка на оборудване,
- Намаляване на времето за 
преместване, пре-позициониране и 
монтаж, предварително очертаване 
на позициите на детайлите.

Планирането на разходите 
трябва да започне още на етап 
проектиране. Проектът определя 
броя заварени детайли в изделието, 
дебелината на материала, 
необходимата термообработка, 
последователностите на монтаж, 
достъпността на шевовете за 
заваряване.  Оптимизацията 
на разходите зависи много от 
доброто взаимодействието между 
проектанти и изпълнители.

Най-важният фактор за подобряване на конкуренто-способността на заваръчните производства е повишаване 
на ефективността при използване на наличните ресурси. Осигуряването на поръчки зависи от предлаганите цена, 
качество и срокове за изпълнение. Решенията за инвестиции зависят от възможностите за възвръщаемост и 
сигурността на финансовите ресурси. Необходимо е разходите и инвестициите да бъдат пресмятани внимателно, 
така че да доведат до подобряване на ефективността и привличане на нови клиенти.

Т (ч/м) =
M (кг/м)

П (кг/ч) x Е (%)
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Понякога ЕСАБ попада в ситуации, 
при които цената на предлаганите 
продукти представлява бариера за 
внедряването им в производството. 
Поради тази причина създадохме 
програми за оценка на разходите 
при заваряване, които позволяват: 
- Изясняване на структурата 
на разходите, откриване на 
скритите разходи  и определяне на 
приоритети за намаляването им,
- Сравняване на разходите 
за производство по различни 
алтернативни методи,
- Изчисляване на необходимите 
инвестиции, нормата на 
възвръщаемост (IRR) и времето за 
пълно изплащане,
- Сравняване на производствения 
капацитет при работа по 
алтернативните методи, оценка на 
възможностите за производство на 
необходимия брой изделия.

Бърз анализ на разходите за 
заваряване
Разработеният софтуер се 
използва в случаите, когато трябва 
да се сравнят различни методи на 
заваряване, за чието внедряване 
в производството не се изискват 
значителни инвестиции в промяна 
на организацията или в оборудване 
за автоматизация. Резултатите от 
анализа представляват оценка на:
- разходи за един метър шев,
- разходите за заваряване на 
цялото изделие,
- изменения в капацитета на 
производство, изделия/година.
Изчислението може да бъде 
направено за алтернативни  методи  
на работа, а резултатите да се 
сравнят по различни критерии.

Детайлен анализ на разходите и 
рентабилността на инвестициите
В случаите, когато е необходима 
прецизна оценка на процесите 
в произвоството, както и при 
необходимост от определяне на 
параметрите на инвестиции в 
оборудване или реорганизация, 
ЕСАБ предлага изготвяне 
на детайлизиран анализ на 
производствените, както и 
на финансовите аспекти на 
планираните дейности.

При наличие на съдействие от 
всички нива на ръководния, 
инженерен и изпълнителски 
персонал е възможно изпълнение 
на проекта в рамките на 1 работна 
седмица. Резултатите от анализа 
се оформят в доклад, в който са 
представени както параметрите 
на съществуващото заваръчно 
производство, така и предложения 
за инвестиции и оценка на техните 
технически, производствени и 
финансови параметри.
В много случаи, след разглеждане 
на изпълнени проекти за оценка 
на рентабилността, бяха открити 
добри възможности за взаимно 
изгодно сътрудничество. ЕСАБ 
може да изготви предложение за 
комплексна доставка и внедряване 
в производството на необходимото 
оборудване и материали. В случай 
на необходимост предложените 
технически решения могат да бъдат 
демонстрирани в технологичните 
центрове на фирмата. Повече 
информация за предлаганите 
анализи може да получите от екипа 
на ЕСАБ България.

Бърз анализ на заваръчната производителност при РЕДЗ, МИГ/МАГ и ПФ

Информация за процеса Съществуващо решение Решение на ESAB

Заваръчен процес: SMAW GMAW

Напречно сечение на шева: 130.20 мм² 113.31 мм²

Брой заваръчни слоеве/преходи: 3.0 бр. 3.0 бр.

Заваръчна производителност Съществуващо решение Решение на ESAB

Производителност на заваряване: 1.50 кг/ч 3.64 кг/ч

Скорост на заваряване/заварен слой: 73.38 мм/мин 204.80 мм/мин

Изчислени времена и капацитет Съществуващо решение Решение на ESAB

К-во изразходен тел/електроди на година: 3.03 тона 4.62 тона

Брой заварчици/оператори/работна станция: 1.0 заварчици 1.0 заварчици

Средно време на работа на изделие: 60.00 минути 28.77 минути

Общо работни часове на година-100% ефективност: 2443 часове 2443 часове

Обща дължина на шевовете/изделие: 1.00 м 1.00 м

Консумация на енергия: 2.89 Квч/изделие 1.42 Квч/изделие

Смяна на ролки тел Съществуващо решение Решение на ESAB

Тегло на тела/ролка: кг 15.00 кг

Време за смяна на ролки/изделие: секунди 56.2 секунди

Смяна на електроди Съществуващо решение Решение на ESAB

Средно време за смяна на електрод: 20.00 секунди секунди

Време за смяна на електроди/изделие: 1028.5 секунди секунди

Данни за изчисляване на себестойността Съществуващо решение Решение на ESAB

Цена на електродите/тела, лева 4.0 цена/кг 3.0 цена/кг

Цена на електроенергията: 0.2 цена/Квч 0.2 цена/Квч

Разходи за труд, вкл. заплати и осигуровки: 7.0 цена/час 7.0 цена/час

Дручи разходи/изделие, лева: 0.0 цена/изделие 0.0 цена/изделие

Тесни места в производството Решение на ESAB

Възможен брой допълнително произведени изделия: 3035 бр/година

Реален брой допълнително произведени изделия: 0 бр/година

Калкулирани разходи за производство Съществуващо решение Решение на ESAB

Производствени разходи/метър шев: 15.96 цена/м 8.67 цена/м

Производствени разходи на изделие: 15.96 цена/изделие 8.67 цена/изделие

Разлика в разходите/изделие: -7.30 цена/изделие

Разлика в разходите в %: -46% цена/изделие

Разлика в производителността в %: 160% изделия/година
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Лични предпазни средства и 
принадлежности за заваряване
ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И АКСЕСОАРИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ
ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СПЕЦИАЛНИ УСТРОЙСТВА

Оборудване за РЕДЗ, 
МИГ/МАГ, ВИГ заваряване
и ръчно плазмено рязане
Първо издание

STRENGTH THROUGH COOPERATION

Наръчник
консумативи за заваряване

ОБМАЗАНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА РЕДЗ
ПЛЪТНИ И ТРЪБНИ ТЕЛОВЕ ЗА МИГ/МАГ И ВИГ ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕ 
НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ И НИКЕЛОВИ СПЛАВИ

Заваряване на 
неръждаеми стомани

Технически наръчник

STRENGTH THROUGH COOPERATION

ТАЛОН ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
Име : .................................................................................................................................................

Тел. за контакт: ..................................... E-mail : ...........................................................................

Адрес : ..........................................................................................................................

Длъжност : ........................................................................................................................................

Фирма : ..............................................................................................................................................

Моля да ми изпратите информационни материали от ЕСАБ:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ЕСАБ предлага на своите клиенти голям обем техническа информация налична на различни езици.
Изданията на ЕСАБ на български език се обновяват непрекъснато и включват:

• Наръчник “Консумативи за заваряване”
 292 страници, 2012 г., формат А5
• Технически наръчник “Заваряване на неръждаеми стомани”
 92 страници, 2012 г., формат А4
• Наръчник по заваряване при ремонт и възстановяване
 132 страници, 2008 г., формат А5
• Каталог “Оборудване за РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ заваряване и ръчно плазмено рязане”
 96 страници, 2011 г., формат А5
• Каталог “Лични предпазни средства и принадлежности за заваряване“
 100 страници, 2011 г., формат А5
• Информационни брошури за различни консумативи и заваръчно оборудване
• Инструкция за съхранение и експлоатация на консумативи за заваряване
• Заваряване и рязане - рискове и предпазни мерки
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Swift Arc Transfer (SATTM)
Swift Arc Transfer (SAT™) е високо 
производителен процес за МИГ/МАГ 
заваряване с плътен тел, при който 
скоростта на телоподаване и токът 
са значително по-високи, отколкото 
при процеса на заваряване със 
струйна дъга. SAT™ процесът 
произвежда гладки, плоски шевове 
с добър провар и без подрези. 
Допълнително предимство на 
процеса е малкото количество 
вложена топлина и намалените 
деформации. SAT™ е подходящ 
за механизирано и роботизирано 
заваряване на ламарини както с 
малка, така и с голяма дебелина, в 
долно положение.
За достигане на параметрите на 
процеса SAT™ се използва OK 
AristoRod™ непомеднен плътен 
тел, със специална повърхност 
с подобрени характеристики. 
Липсата на замърсяване с медни 
частици предпазва телоподаващите 
системи и осигурява стабилна 
дъга при високите режими на 
заваряване.
Освен на ролки от 5 и 18 кг. тел, OK 
AristoRod™ се доставя и във варели 
Marathon Pac™ (250 и 475 кг), при 
които прекъсванията за смяна на 
ролки са намалени, а тела излиза от 
дюзата изправен и насочен точно в 
желаното място на заваряване.
Подходящи апарати за SAT™ 
заваряване са мощните инверторни 
токоизточници на ESAB, заедно 
с телоподаващи механизми Ro-
bofeed 3004, които осигуряват 
скорост на телоподаване до 30 
м/мин с контролния панел U8

2
. 

Синергични линии за SATTM са 
разработени за три диаметъра тел 
в комбинация с различни защитни 
газови смеси.
Графиката в дясно показва 
различните МИГ/МАГ заваръчни 

процеси, в зависимост от 
напрежението на дъгата и 
скоростта на телоподаване/
заваръчния ток. Режимите на къса, 
преходна, струйна и ротираща дъга 

преминават естествено един в друг 
при пропорционална промяна на 
напрежението и заваръчния ток.
Режимът на принудителна къса 
дъга възникава при скорости 
на телоподаване характерни 
за струйна и ротираща дъга, 
но при значително по ниско 
напрежение. Този режим е 
добре познат и се прилага в 
заваръчните производства.
При още-по-висока скорост на 
телоподаване и при намаляне 
на напрежението, заваряването 
преминава в режим SAT™. 
Доскоро тази комбинация от 
параметри не беше използвана 
въпреки значително увеличената 
производителност.
ESAB проведе множество 
изследвания на SAT™ и установи 
значителните предимства на 
този процес. Практическото му 
приложение стана възможно след 
разработването на консумативи, 
оборудване, програми за настройка 
на синергични линии и ноу-хау 
за внедряване в производствени 
условия.

Предимства на процеса SAT™

● Стабилни параметри при много 
висока скорост на телоподаване

● Отличен външен вид на 
заварените шевове

● Много добър провар

● Намалени деформации от 
нагряване

● Намалено отделяне на пръски

● Заваряване на ламарини с 

малка и с голяма дебелина

● Нормални позиции на горелката 
и излаз на тела

● Малко количество на силикати 
по повърхността на шева

Скорост на телоподаването (м/мин)
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Ротитираща дъга

Принудителна къса дъга

SAT™

Производителност на Swift Arc Transfer™, килограми наварен метал в час 

Диаметър на тела (мм) 0,8 0,9 1,0 1,2

Скорост на телоподаване (м/мин.) 25 20 16 11
5,9

П
р

о
из

во
д

ит
ел

но
ст

 (к
г.

/ч
)

Заваръчен ток (A) 220 230 240 230

Скорост на телоподаване (м/мин.) 32 25 20 14
7,4

Заваръчен ток (A) 260 270 300 400

Скорост на телоподаване (м/мин.) 35 27 22 15,5
8,1

Заваръчен ток (A) 255 285 330 460

Скорост на телоподаване (м/мин.) 30 25 17,5
9,2

Заваръчен ток (A) 348 375 500
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OK AristoRodTM 89
тел за заваряване на стомани с висока якост

При проектирането на заварени изделия все по-често се използват материали с висока якост, тъй като те дават 
възможност да бъдат произведени по-леки, високо-технологични конструкции, които позволяват съкращаване на 
разходите и намаляване на въздействието върху околната среда. Използването на високо яки стомани намалява 
разходите за производство, повишава товароносимостта и здравината на изделията и осигурява по-ефективно 
използване на работното пространство.

OK AristoRod™ 89 е най-новият тел 
от фамилията плътни непомеднени 
телове на ЕСАБ. Подобрените 
характеристики на тела осигуряват 
възможност за работа с високо 
токово натоварване, стабилна дъга 
и намалено отделяне на пръски.

Типичните приложения вклюват:
- Кранови стрели и друго товаро-
подемно оборудване,
- Работни греди и рамена на 
самоходни машини,
- Шасита и каросерии,
- Оборудване за пренос и обработка 
на товари,
- Оборудване за самонатоварване 
и саморазтоварване на товарни 
камиони, влакове и кораби,
- Контейнери.

При работа с OK AristoRod™ е 
възможно достигане на по-високи 
нива на производителност и 
ефективност. Гамата се разширява 
непрекъснато и включва телове за 
работа както с нелегирани стомани, 
така и ниско легирани стомани със 
специални свойства.

Заваръчен тел Класификация Защитен газ Тип стомани

AWS БДС EN ISO M21 C1

OK AristoRod™ 12.50 A5.18: ER70S-6 14341-A: G3Si1 G 42 4 G 38 2 Нормална якост

OK AristoRod™ 12.57 A5.18: ER70S-3 14341-A: G2Si G 38 3 G 35 2 Нормална якост

OK AristoRod™ 12.62 A5.18: ER70S-2 14341-A: G2Ti G 46 4 G 42 3 Нормална якост

OK AristoRod™ 12.63 A5.18: ER70S-6 14341-A: G4Si1 G 46 4 G 42 2 Нормална якост

OK AristoRod™ 12.65 A5.18: ER70S-6 14341-A: G4Si1 G 46 4 G 42 2 Нормална якост

OK AristoRod™ 13.08 A5.28: ER80S-D2 14341-A: G4Mo G 50 4 G 46 0 Топлоустойчиви

OK AristoRod™ 13.09 A5.28: ER80S-G 14341-A: G2Mo G 46 2 G 38 0 Топлоустойчиви

OK AristoRod™ 13.12 A5.28: ER80S-G - - - Топлоустойчиви

OK AristoRod™ 13.16 A5.28: ER80S-B2 - - - Топлоустойчиви

OK AristoRod™ 13.22 A5.28: ER90S-G - - - Топлоустойчиви

OK AristoRod™ 13.26 A5.28: ER80S-G 14341-A: G0 G 46 4 G 42 0 Устойчиви на 
атмосферна корозия

OK AristoRod™ 55 (13.13) A5.28: ER100S-G 16834-A: G Mn3NiCrMo G 55 4 - Висока якост

OK AristoRod™ 69 (13.29) A5.28: ER110S-G 16834-A: G Mn3Ni1CrMo G 69 4 - Висока якост

OK AristoRod™ 79 (13.31) A5.28: ER120S-G 16834-A: G Mn4Ni2CrMo G 79 4 - Висока якост

OK AristoRod™ 89 A5.28: ER120S-G 16834-A: G Mn4Ni2CrMo G 89 4 - Висока якост 

Гамата телове OK AristoRod™ включва телове за заваряване на стомани с нормална якост, стомани с повишена 
устойчивост срещу атмосферна корозия и образуване на пукнатини, високояки и топлоустойчиви стомани:

Наред с тежките стационарни стоманени конструкции, в практиката все по-
често се използват мобилни подемни съоръжения с висока товароносимост, 
произведени от материали с висока якост.
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Тестове за измерване на реалната скорост на телоподаване при зададена 
скорост от 12,5 м/мин. Сравнението е извършено при  продължителна работа 
(330 мин.), между първокласен помеднен тел и OK AristoRodTM. Графиката 
показва измерената скорост на телоподаване при голям брой измервания 
(например: във всички интервали от време при OK AristoRodTM  измерванията 
са показали равномерна скорост, близка до зададената, докато при 
помеднения тел голям брой от измерванията са показали различна, често 
променяща се скорост на телоподаване).
Заваръчни параметри:
I = 350A, U = 32V, излаз на тела - 20 mm, защитен газ - 80%Ar / 20% C0

2
.

Източник: Institut für Schweißtechnik und Fügetechnik, Aachen, Germany.

Технологията ASC (Advanced 
Surface Characteristics), има 
редица уникални свойства, които 
дават предимство при ръчното, 
механизирано или роботизирано 
заваряване. 
ASC технологията е в основата на 
фамилията непомеднени телове 
на ЕСАБ, които не замърсяват 
телоподаващите механизми, 
жилата и контактните дюзи с медни 
частици. Това осигурява висока 
стабилност на заваръчния процес 
и гарантира подобрени заваръчни 
характеристики.
Заваръчните телове OK AristoRod™ 
имат повишена устойчивост срещу 
корозия по време на съхранение, 
осигуряват по-равномерна скорост 
на телоподаване и стабилност на 
заваръчната дъга, като в същото 
време намаляват износването на 
контактните дюзи.

OK AristoRod™ осигуряват по-високо качество, ефективност при работа и 
намаляване на общите разходи за заваряване.
 Предимства на използваната ASC технология:
● Подобрени заваръчни характеристики, които осигуряват повтаряемост
 на резултатите при продължителна работа
● Стабилно горене на дъгата при ниско усилие върху телоподаващите 
 механизми, намалени разходи за износващи се части
● Отлично запалване на дъгата, избягване на дефекти в началото на шева
● Възможност за работа с по-силен ток и увеличена производителност
● Изключително слабо пръскане и по-малко операции след заваряване
● Безпроблемно телоподаване, дори и при високи скорости и големи
 дължини на шланговете, подобрена пригодност за механизация
● Повишена устойчивост срещу корозия на тела при съхранение
● Намалени емисии на димни газове и замърсяване на работната среда

0

1000

2000

3000

4000

5000

мин 50

мин 120

мин 240

мин 150

мин 190

мин 300

мин 270

мин 210

мин 330

Врем
е

Скорост на телоподаване (м/мин)
8 109 11 12 13 14 15 16

Б
р

о
й 

из
м

ер
ва

ни
я5000

0

1000

2000

3000

4000

мин 00

мин 40

мин 80

мин 120

мин 160

мин 200

мин 220

Б
р

о
й 

из
м

ер
ва

ни
я

Врем
е

8 109 11 12 13 14 15

мин 180

Скорост на телоподаване (м/мин)

Тест 1: първокласен помеднен тел 1,2 мм.
Тестът е прекъснат след 220 минути, 
поради обратно прегаряне на тела и 
залепване към дюзата

Тест 2: OK AristoRod™ 1,2 мм.
Тестът е прекъснат след  изтичане 
на 330 минути, без нарушения в 
заваръчните характеристики

Корозионната устойчивост на тела 
е аналогична на корозионната 
устойчивост на помеднен тел с най-
високо качество. Снимката показва 
състоянието на тела след престой 
от 10 дни при тропически условия, 
най-тежката комбинация от 
висока температура и относителна 
влажност. Подобни условия се 
срещат рядко в Европа, дори и 
през летните месеци.

OK AristoRodTM
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Сравнение на параметрите на трансфера на тока между дюзата и телове 
-  OK AristoRodTM  и помеднен заваръчен тел с високо качество. Технологията 
ASC осигурява ниско контактно съпротивление, сравнимо с това на 
помеднения тел с високо качество, като същевременно напрежението 
остава по-стабилно. 

Диаграма на пренос на тока

Тел със стандартно качество

OK AristoRod™ се предлагат  на 
ролки (без адаптор) и в осмоъгълни 
контейнери Marathon Pac™, с 
тегло 250 и 475 кг. Съществува и 
“безкрайна” (”endless”) версия на 
Marathon Pac™ за непрекъснато 
подаване на тел при производства, 
където прекъсване на процеса е 
недопустимо.
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Новият шлем Aristo® Tech 5-13
Шлемовете Aristo® Tech са най-
новото попълнение в богатата гама 
за лични предпазни средства от 
ЕСАБ. С оптичен клас 1/1/1 според 
EN 379, те са подходящи за всички 
заваръчни процеси – РЕДЗ, МИГ/
МАГ, ВИГ и плазмено рязане, като  
предоставят на професионалния 
заварчик най-добрата защита 
и ефективност. Лекият корпус 
на шлема и ергономичният 
дизайн на оглавника осигуряват 
максимален комфорт, дори и при 
продължителено заваряване. Aris-
to® Tech са оборудвани с най-новите 
фотосоларни екрани с дигитално 
управление и с вътрешен LCD 
дисплей, което дава възможност 
за пълен контрол и прецизно 
регулиране нивото на затъмнение, 
чувствителността и закъснението.

От вътрешната, защитена страна 
на шлема се намира контролния 
LCD дисплей. На него се 
виждат направените настройки: 
затъмнение (5-13), закъснение (от 
0,1 до 3,5 сек.) и чувствителност (8 
степени – при минимална настройка 
се включва режим на шмиргелене).

Какво ново Ви предлага ЕСАБ?
Прецизно дигитално управление 
на настройките: Quick Set™ 
позволява бърза и лесна промяна 
на  затъмнението (DIN 5 до 13) 
и чуствителността с помощта 
на превключватели отвън 
на шлема. Благодарение на 
големите  лостчета, промяната 
на настройките дори и по време 
на работа с дебели заваръчни 
ръкавици е изключително бърза и 
удобна, чрез интуитивни движения: 
«нагоре» (за увеличаване) и 
«надолу» (за намаляване).

Конструкцията на оглавника  
позволява приближаване или 
отдалечаване на шлема от 
лицето на 6 фиксирани позиции. 
По този начин  се оптимизира 
зрителното поле, като се осигурява 
и  отличен комфорт  независимо 
от анатомичните особености, при 
носене на очила или филтърна 
маска.

Най-лекият шлем в своя клас – 
само 450 г.!

Естественно, не трябва да се 
тревожите за разхода на енергия – 
по време на работа автоматичният 
филтър се захранва от фотосоларен 
елемент и при липса на заваръчна 
дъга се самоизключва след  30 мин.  
Така че, ако Ви предстои отпуск 
или пътуване, спокойно може да 
приберете Вашия Aristo® Tech  в 
шкафа, заедно с другите ценни 
инструменти.

Комбинацията респиратор Aristo® 
Air с шлем Aristo® Tech осигурява 
защита от газове, дим и прах 
при тежки условия на работа при 
заваряване, шмиргелене и рубене. 
Апаратът се отличава с нова 
технология за контрол и позволява 
на заварчика да регулира потока на 
въздух от 170 л/мин до 210 л/мин, 
в зависимост от работната среда и 
метода на заваряване.

Дебита на въздушния поток е 
отразен на LED индикатор в 
горната част на апарата. Aristo® 
Air е оборудван със звукова и 
светлинна аларма, която показва 
кога филтърът е запушен и кога 
капацитетът на батерията е спаднал. 
Това осигурява допълнителна 
безопасност на заварчика.
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Нови портативни апарати за 
професионално заваряване от ESAB

Коректорът на фактора на мощността 
(PFC – Power Factor Corretion) дава 
възможност за работа с 30% по-
голяма  мощност при наличното  
мрежово захранване (например 
при 220V/16А предпазител).
Това позволява използването 
на много по-дълги захранващи 
кабели, което увеличава 
работния  радиус на апарата, и 
осигурява подобрена пригодност за 
захранване от генератори и агрегати. 

С коректор на фактора на мощността са 
оборудвани всички апарати от серията 

Caddy® Arc, Tig и Mig. Освен че 
води до по-ниска консумация на 
ток, той филтрира смущенията 
получени от реактивните процеси 
в мрежата, както и не излъчва 
такива. Благодарение на това с 

апаратите може да се работи в 
сгради, в които има чувствутелно 

електронно оборудване: специални 
производства, офиси, болници и лаборатории.

С внимание
към околната среда

Активна корекция на фактора на мощността 
Пълноценно използване на енергията

Съответствие с EN 61000-3-12
RoHS 2002/95/EC

PFC

В допълнение на серията Caddy® - 
портативни апарати от най-висок 
клас, ЕСАБ представи апаратите 
Caddy® Mig. По този начин 
предлаганите от моделите за ръчно 
електродъгово и ВИГ заваряване 
възможности бяха значително 
разширени. Освен приложенията 
за заваряване на конструкционни 
и неръждаеми стомани е възможно 
заваряване на алуминий, мед, както 
и електродъгово спояване с бронз 
на тънки поцинковани ламарини.

Caddy® Mig са мощни, леки но и 
„умни“. Това са новите инверторни 
токоизточници за МИГ/МАГ 
заваряване на ЕСАБ. Високите 
технологии тук означават много 
спестено време за настройка на 
режима, а качеството на шева 
винаги е отлично. За пръв път 
портативен апарат има функции на 
тези от най-висок клас.

Иновативен дизайн
Съвременните материали и 
качеството на изработка осигуряват 
на апарата изключителна здравина 
и надеждност, независимо от 
малкото тегло. Чуствителните 
елементи са предпазени от 
нараняване, а корпусът позволява 
навиване на всички кабели при 
съхранение и пренасяне.

QSet™- функция за интелигентна 
самонастройка на режима
QSet™ е единствената по рода 
си функция на пазара, която 
автоматично управлява режима при 
заваряване с къса дъга. Ползата е 
огромна! След като бъде зареден 
необходимия за заварявания 
материал тел и включен подходящ 
защитен газ е необходимо да 
зададете само дебелината на 
ламарината. През първите 5-6 
секунди след запалване на дъгата 
апаратът се самообучава, докато 
достигне оптималната настройка 
на параметрите. Това е всичко!
Дължината на дъгата остава 
постоянна, независимо дали 
заварчикът отдалечава горелката 
при заваряване на труднодостъпни 
места или я приближава. 
Резултатът винаги е отличен. 
QSet™ позволява значително 

намаляване на разходите за 
специални защитни газове: при 
използване на въглероден двуокис 
отделянето на пръски е нищожно. 
Качеството е идентично с това при 
аргонови смеси, при по-ниска цена.
Настройката с QSet™ е незаменима 
при изпълнение на коренови 
шевове, в трудни за заваряване 
позиции, при заваряване на 
алуминий и при електродъгово 
МИГ спояване с бронз.

Функцията QSet™ гарантира 
отлична повтаряемост при 
серийно производство, а при 
ремонти и  малки серии спестява  
много време за пренастройване от 
слаб към силен режим и обратно.
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Buddy™ са новите 
изключително компактни и мощни 
инверторни токоизточници за 
заваряване. Благодарение на 
технологии от най-висок клас, те 
гарантират превъзходни заваръчни 
характеристики, като осигуряват 
стабилен постоянен ток (DC).
Това им позволява да заваряват 
неръждаеми и конструкционни 
стомани, ниско-легирани стомани, 
чугун, мед и бронз.

ESAB проектира Buddy™ Arc 145 
като изключително лек апарат 
с маса 3.6kg. Универсалността 
му се допълва от способността 
да бъде захранван от кабели с 
голяма дължина или от генератор. 
Допустимото натоварване на Bud-
dy™ Arc 145 е 145А при 15%ПВ и 
70А при 60%ПВ. Апаратът работи 
с обмазани електроди с диаметър 
от 1,6 до 2,4мм (с някои типове 
– до 3,2мм.), а изключително 
опростеният панел за управление 
има само един въртящ бутон за 
настройка на заваръчния ток. 

По-мощният Buddy™ Arc 180 
тежи 6 кг и освен за заваряване с 
обмазани електроди може да бъде 
използван и за ВИГ заваряване. 
Този модел има допълнително 
вградени автоматични функции 
Hot Start (Горещ старт) и Arc Force 
(Сила на дъгата), които осигуряват 
перфектно запалване на дъгата 
и още по-добри заваръчни 
характеристики. Допустимото 
натоварване на апарата е 180А 
при 30%ПВ и 130А при 60%ПВ и 
позволява работа с електроди с 
Ø3,2 - 4,0мм (според типа електрод); 
може да бъде захранван от кабели 
с голяма дължина или от генератор. 

Моделът Buddy™ Tig 160 e апарат 
за ВИГ заваряване с безконтактно 

(HF) запалване на дъгата. Има 
възможност за избор между 2 и 
4-стъпков режим на управление 
на горелката, или ВИГ с контактно 
палене за приложения, където 
не се допуска високочестотно 
запалване. За заваряване с високи 
изисквания има възможност за 
регулиране на затихването на 
тока в края на заваръчния шев. 
Апаратът работи превъзходно с 
обмазани електроди, благодарение 
на вградените функции Hot Start и 
регулируем Arc Force. Допустимото 
натоварване на Buddy™ Tig 160 e 
160А/25% и 100А/60%.

Както всички апарати ESAB, 
моделите  Buddy™ са с две години 
заводска гаранция.

Технически данни Caddy® Mig C160i Caddy® Mig C200i

Захранване, V/Ph Hz 230 ±15% 1ph 50/60 Hz 230 ±15% 1ph 50/60 Hz

Допустимо натоварване, при 40 °C; A/V 150/20,5; 35% ПВ 180/23; 25% ПВ

Обхват на настройка, А 30 - 160 30 - 200

Напрежение на празен ход, V 60 60

Скорост на телоподаване, m/min 2 - 11 2 - 12

Ролка с тел, диаметър mm, тегло  kg 200 (5) 200 (5)

Размери Д x Ш x В, mm 449x198x347 449x198x347

Тегло с шланга и горелката, kg 11,4 11,5

Caddy® Mig C160i се използва за 
МИГ/МАГ заваряване при ремонти, 
монтаж и производство на леки 
стоманени конструкции. Апаратът 
тежи 11,4 кг, което го прави лесно 
преносим до обекти на закрито и на 
открито. Необходимо да зададете 
само дебелината на ламарината. 
Апаратът ще настрои автоматично 
режима на заваряване.

Caddy® Mig C200i е по-мощен и 
има функции за работа с всякакви 
видове стомана, алуминий и мед. 
Апаратът позволява както ръчна 
настройка, така и самонастройка на 
най-подходящия режим с функцията 
QSet™. Заваръчните параметри 
могат да бъдат контролирани върху 
ясния дисплей, като в случай на 
необходимост е възможна фина 
настройка според предпочитанията 
на заварчика.



Лек. Надежден. Интелигентен
Вашият Caddy® Mig

Новите инверторни МИГ/МАГ апарати ще бъдат Ваши 
верни  спътници и помощници, независимо къде Ви е отвел 
случаят. Изключително леки и със солидна изработка, 
Caddy® Mig въвеждат индустриалния стандарт и в най-
отдалечените места. Вграденият „Коректор на фактора 
на мощността“ (PFC)  ще Ви осигури пълна мощност при 
захранване от много дълги кабели или от генератор. Не 
искате да носите тежка и скъпа бутилка със защитен 
газ? Caddy® Mig работят отлично и с тръбно-флюсов 
тел без защитен газ, който е единственото решение при 
лоши атмосферни условия.

Caddy® Mig C160i
С тегло под 12 кг, тези портативни апарати са незаменими 
за професионалистите в много сфери: производство на 
леки стоманени конструкции, ремонт на автомобилни 
каросерии, подръжка на селскостопански инвертар 
или в мобилни работилници. Заводски програмираните 
параметри са оптимизирани за тел Ø 0,8 мм и дебелина на 
материала от 0,5 до 4 мм. Работата е изключително лесна: 
задайте дебелината на материала от управляващия 
панел и започнете да заварявате. Изборът на по-силен 
или по-слаб заваръчен режим става само с един бутон.

Caddy® Mig C200i
Този апарат е за професионалисти, които освен въглеродна, трябва да заваряват 
и неръждаема стомана, алуминий, бронз или да спояват поцинкована ламарина. 
Благодарение на уникалната функция QSet™ на ESAB, настройката е още по-лесна. 
Заредете апарата с подходящия тел и защитен газ, задайте вида на материала и 
дебелината му и...заварявайте! Caddy® Mig C200i е интелигентен и за няколко секунди се 
самонастройва към тела и газта, които ползвате в момента. При това винаги с отличен 
резултат, без прекъсвания и губене на време за пренастройки. QSet™ позволява и 
намаляване на разходите за защитен газ: при работа с СО

2
 отделянето на пръски е 

нищожно, а качеството е идентично с това при заваряване с аргонови смеси.
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заваряване с функция QSet™ за автоматична самонастройка,
A44 - на токоизточника, за РЕДЗ без телоподаващо устройство.

ЕСАБ представи новата гама 
инверторни токоизправители 
за РЕДЗ и МИГ/МАГ заваряване. 

Апаратите са предназначени за 
тежки индустриални условия.

Origo™ MIG 4004i и 5004i 
позволяват работа с пълна 
мощност при захранващо 
напрежение в широки граници 
(342 до 482 V).

ЕСАБ представи новата гама 
инверторни токоизправители 
за РЕДЗ и МИГ/МАГ заваряване. 

Апаратите са предназначени за 
тежки индустриални условия.

Origo™ MIG 4004i и 5004i 
позволяват работа с пълна 
мощност при захранващо 
напрежение в широки граници 
(342 до 482 V).

Origo™ MIG 4004i/5004iOrigo™ MIG 4004i/5004i

Гамата включва 400 и 500 
амперови токоизточници и 
телоподаващи устройства за 
работа с тел от 0,6 до 2,4 мм. 
Контролните панели са:
MA23 - за МИГ/МАГ и РЕДЗ,
MA24 - за РЕДЗ и МИГ/МАГ
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