
Inteligentní impulsní
svařovací zdroj 
s jednoduchou obsluhou

FLEX 3000C v impulsním
režimu MIG svařování je
6–10 krát rychlejší než
svařování metodou TIG 

Svařovací zdroj Migatronic FLEX
3000C byl vyvinut jako dokonalý
nástroj pro splnění rostoucích
požadavků na kvalitu spojování
stále tenčích ocelí, legovaných
ocelí, hliníku a jeho slitin zejména
v automobilovém průmyslu, ale 
i v běžné zámečnické výrobě a 
v průmyslových aplikacích.
FLEX 3000C je inteligentní
MIG/MAG  impulsní svařovací
zdroj s uživatelsky 
jednoduchým ovládáním,
který umožňuje 
svářeči plnou 
koncentraci na
kvalitu 
probíhajícího
svařovacího
procesu.

Obsluha zdroje
FLEX 3000C je
opravdu snadná,
protože svářeč 
jedním stiskem 
klávesy na ovládacím
panelu zvolí vhodný sva-
řovací program z nabídky.
Všechna důležitá data se 
zobrazují na rozměrném 
zeleném displeji, takže jsou 
snadno čitelná i přes elektrooptické
filtry samostmívacích kukel. 
Displej přebírá funkci průvodce a
naviguje svářeče mezi jednotlivými
procesy: impulsní svařování 
ocelových nebo lehkých 
hliníkových slitin tenčích než 
1 mm, MIG pájení pozinkovaných
plechů, originální Quattro puls
programy nahrazující TIG svařo-
vání. FLEX 3000C tak dokonale
naplnil slogan společnosti 
Migatronic: Zapni zdroj, zmáčkni
spoušť a svařuj.
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VÝHODY

!Velký a 
přehledný 
displej

! Zachování 
posledních
svařovacích
parametrů

! Výkon 300 A
při 16A 
pojistkách

! Jednoduché
ovládání

! MIG pájení

! 9 sekvencí

! Quttro puls

! Redukce
příkonu při
chodu 
naprázdno

! Možnost 
napájení 
asynchronním
generátorem

Plná digitalizace

Digitální FLEX 3000C je již 
čtvrtou generací sofistikovaných
svařovacích strojů Migatronic,
konstruovaných s ohledem na
soulad ergonomie, funkčnosti a
jednoduché obsluhy. To vše 
s ohledem na ochranu pracovního
prostředí a nízkou energetickou
náročnost. Vyvinut byl především
pro lehký a automobilový 
průmysl, kde jsou ty nejvyšší 
požadavky na kvalitu svařovacího
procesu spojené s vysokými 
nároky na zvládnutí složitých
materiálových i výkonnostních
procedur.

FLEX 3000C je předurčen 
zejména pro MIG/MAG 
svařování, ale díky použití 
nejnovějších technologických 
i technických řešení může být 
i 6–10x rychlejší náhradou TIG
svařování.

Nízká hmotnost, vysoký
užitek

FLEX 3000C je kompaktní, 
inteligentní svařovací zdroj 
s hmotností pouhých 30 kilogramů
při výkonu až 300 A. Může být
dodán s plynovým nebo s vodním
chlazením hořáku. Jednotka
vodního chlazení je pak 
umístěna přímo pod zdrojem
proudu jako samostatný modul.

Systém nuceného chlazení
zdroje je optimalizován 
s ohledem na zabezpečení řídící
a výkonové elektroniky proti
poškození prachovými a 
kovovými částicemi v proudu 
chladícího vzduchu.

Plně vybavený FLEX 3000C s jednotkou 
vodního chlazení hořáku a s hořákem MIG
ManagerTM. Paměťová karta MigaCARD®

je vždy součástí dodávky.

Jednoduchý a řídící panel 
s rychlou navigací. Stačí jen 
zapnout zdroj, zmáčknout 
spoušť a svařovat.

Quattro puls je
špičkou technologie
MIG/MAG svařování
pro nahrazení TIG
procesu při zachování
optimálního průvaru.

MIG pájení 
pozinkovaných nebo
tenkých ocelových 
plechů pro zachování
výborných 
mechanických vlastností
a odolnosti proti
korozi.



Technologie 
MigaCARD®

Přenos programů 
paměťovou kartou
MigaCARD®

kratší oblouk a chladnější 
svarová lázeň. Především při
nižší intenzitě svařovacího
proudu dochází k významné 
redukci vneseného tepla do 
svařence a tím snížení vnitřního
pnutí a zachování původních
mechanických vlastností. 

Quattro puls zabezpečí svar
stejné kresby jako při použití
technologie TIG a svařování je
téměř bez rozstřiku.

Paměťová karta MigaCARD® je 
nositelem svařovacích programů 
i individuálního nastavení každého
svářeče. Tak je zajištěna snadná
přenositelnost programů mezi
stroji i následné doplňování 
nových programů vzniklých 
v souvislosti s rozvojem svařovací
metody i s vývojem nových 
materiálů a ochranných plynů.

MigaCARD® je velkokapacitní 
paměťová karta, která kromě 
svařovacích programů obsahuje 
i řídící software výkonového
zdroje, takže prostou výměnou 
MigaCARD® ve čtecím zařízení
může být přeprogramován 
i systém řízení všech systémů
svařovacího zdroje. Tak jednoduše
je zabezpečen libovolný budoucí
upgrade celého systému. Pro 
zálohování a kopírování 
MigaCARD® na stolním počítači
nebo notebooku lze objednat

software MigaEDITORTM, který
umožňuje i distribuci programů
po internetu. 

MIG pájení

Své dlouholeté zkušenosti ze
spolupráce s předními 
automobilovými výrobci a 
dodavateli dílů firma Migatronic
zúročila právě v zařízení FLEX
3000C. Proto je tento zdroj 
špičkovým řešením problematiky
svařování vysokopevnostních
ocelí a galvanicky pozinkovaných
plechů.

Quattro puls

FLEX 3000C je vybaven revoluční
technologií Quattro puls. 
Nastavení režimu Quttro pulsu je
velmi jednoduché, protože se
provádí pouze jedním stiskem
klávesy. Podstatou Quattro pulsu
je optimální nastavení přenosu a
oddělení kapky přídavného 
materiálu. Výsledkem je pak

Paměťová karta MigaCARD® je klíčem 
k úspěchu. Vložením MigaCARD® do 
čtecího zařízení dojde k „natažení“
svařovacích i řídících programů do řídící
jednotky. MigaCARD® tak umožňuje
svařování stále nových materiálů novými
přídavnými materiály pod ochranou 
nových směsných plynů. Programy
mohou být vyvíjeny i na základě 
individuálních požadavků jednotlivých
zákazníků.
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VÝHODY

! Přenos 
svařovacích 
programů 
pomocí 
MigaCARD®

! MigaEDITORTM

pro vytváření
kopií 
MigaCARD®

! Jednoduchý
upgrade na
nové materiály 
a nové plyny

!Hořák MIG 
ManagerTM pro
zvýšení 
produktivity

! Ergonomické
ovládání

Hořák 
MIG ManagerTM

Široký sortiment 
příslušenství

Multifunkční hořák v mnoha 
velikostních a výkonových 
variantách je jen částí  rozsáhlé 
nabídky příslušenství ke 
svařovacímu zdroji Migatronic
FLEX 3000C:

• Jednotka vodního chlazení
• Podvozek s držákem lahve 

či bez
• Vodou nebo plynem chlazené

hořáky
• Push-Pull hořáky
• Hnací mezistanice pro zvýšení 

dosahu
• Výbava pro regulaci průtoku 

plynu se spořičem
• Software MigaEDITORTM určený

pro zálohování a kopírování
MigaCARD®

Multifunkční ergonomický hořák  
MIG ManagerTM umožňuje svářeči řídit

potřebné parametry a číst jejich 
hodnoty přímo na rukojeti hořáku.
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FLEX 3000C je první svařovací
zdroj Migatronic vybavený nově
vyvinutým hořákem MIG 
ManagerTM. 

Hořák MIG ManagerTM umožňuje
svářeči snadno řídit všechny 
nezbytné parametry svařování: 

• Nastavení svařovacího proudu
• Regulace délky oblouku (napětí)
• Ovládání bodovacího režimu
• Zapnutí a vypnutí Quattro 

pulsu a sekvencí
• Nastavené hodnoty jsou

zobrazeny na displeji 
v rukojeti hořáku

Hořák MIG ManagerTM

je optimálním řešením všude
tam, kde je požadavek časté
změny svařovacích parametrů
bez nutnosti nebo možnosti 
očního kontaktu se svařovacím
zdrojem. Usnadňuje tak svařování
v těžko dostupných místech,
např. uvnitř aut, nádob nebo
dlouhých svařenců apod.



Kruhová konstrukce lodní kabiny ze slitiny hliníku
typu AlMg4.5Mn. FLEX 3000C je vybavený Push-Pull

8m hořákem pro svařování rozměrných svařenců.

FLEX 3000C je nový koncept 
digitálního svařovacího zdroje, určený
pro svařování v ochranných atmosférách
MIG/MAG. Tento stroj byl vyvinut pro
svařování moderních automobilových
dílů, vysokopevnostních ocelí a 
barevných kovů, tedy pro operace,
které vyžadují dokonalou kvalitu při
vysoké produktivitě.

Konstrukce velkoobjemové hliníkové nádoby. 
Zdroj je vybaven Push-Pull vodou chlazeným

hořákem s odsáváním pro svařování 
přídavným materiálem 1,2 mm.

MIG pájení při opravě autokaroserie, 
která je z vysokopevnostní pozinkované oceli.

Použití Quattro pulsu pro svařování materiálů 
různých tloušťek (často i menších než 1 mm) 

s minimálním tepelným ovlivněním okolí.

6



Plyn Synergie Impuls Quattro puls

Fe

0,6–1,0 mm CO2 • •
0,6 mm ArCO2 •
0,8–1,0 mm ArCO2 • • •

CrNi 316

0,8–1,0 mm ArCO2 • • •

AlMg5

0,8–1,2 mm Ar • • •

AlSi5

0,8–1,2 mm Ar • • •

CuSi3

0,8–1,0 mm Ar • • •

CuAl8

0,8–1,0 mm Ar • • •
Právo změny vyhrazeno

Standardní programové vybavení

FLEX 3000C je opravdu jednoduchý.
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FLEX 3000C

Technická data

CHLADÍCÍ JEDNOTKA FLEX MCU

Napájecí napětí 3 x 400 V +/-15 %

Chladící výkon 850 W

Max. příkon naprázdno 5 W

Objem nádrže 4 l

Průtok při 1,2 bar/60°C 1,75 l/min. 

Max. tlak 2,5–3,0 bar

Norma EN/IEC 60974–2

Třída ochrany IP 23

Rozměry d x š x v, cm 70 x 30 x 22

Hmotnost, kg 16

Právo změny vyhrazeno

ZDROJ PROUDU FLEX 3000C

Napájecí napětí 3 x 400 V +/-15 %

Pojistky 16 A

Příkon naprázdno 40 VA

Příkon maximální 7,9 kVA

Proud max. 15,5 A

Účinnost 0,85

Účiník 0,90

Napětí naprázdno 15–68 V

Zatěžovatel 100%, 40°C 220 A

Zatěžovatel 100%, 20°C 250 A 

Zatěžovatel 60%, 40°C 250 A

Zatěžovatel 60%, 20°C 300 A 

Zatěžovatel 25%, 40°C 300 A

Proudový rozsah 15–300 A

Rychlost podávání 0,5–24 m/min.

Max. průměr cívky 300 mm

Třída ochrany IP 23

Třída aplikace S

Norma EN/IEC 60974–1

EN/IEC 60974–5

EN/IEC 60974–10

Rozměry d x š x v, cm 69 x 27 x 63

Hmotnost, kg 32

Migatronic CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice
Telefon: 417 570 660
Telefax: 417 533 072
E-mail: migatronic@migatronic.cz
www.migatronic.cz

Svejsemaskinefabrikken 
Migatronic A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206
DK–9690 Fjerritslev, Danmark
www.migatronic.com

Dceřiné pobočky: Velká Británie, Norsko,
Švédsko, Finsko, Německo, Francie, Maďarsko,
Česká Republika, Itálie, Holandsko, Indie.

DODAVATEL:



Zapni zdroj,
zmáčkni 
spoušť a
svařuj

MIG/MAG, 
MIG impuls,
MIG pájení,
Quattro puls

Jednotlačítkové
ovládání

Snadné 
svařování 
tenkých 
materiálů

MIG pájení
pozinkovaných
plechů

Snadné pře-
programování
na nové 
materiály 
a směsi 
ochranných
plynů

Dokonalá
svařovací 
charakteristika
a vysoký
výkon při
nízké 
hmotnosti

Digitální
hořák MIG 
ManagerTM

jako možné
příslušenství

FLEX 3000C

DIGITÁLNÍ KOMPAKT

FLEX 3000 C s ergonomickým hořákem MIG ManagerTM


