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MULTIMOTIVE

MULTIMOTIVE 220 PRO
SVAŘOVÁNÍ TENKÝCH PLECHŮ



odolností proti
korozi.
Automobilové
slitiny a povrchové
úpravy ale vyžadují

optimalizaci svařovacího
procesu právě tak, jak to umí
Multimotive 220.

Multimotive 220 je určen
zejména pro neimpulsní
svařování a MIG pájení
pozinkovaných ocelových
plechů. Široký sortiment
doporučených přídavných
materiálů, především CuAl8 
a CuSi3, které MIGATRONIC
také zabezpečuje, z něj dělá
opravdu univerzální nástroj
do karosářské a zámečnické
dílny. Navíc je v případě
potřeby velice jednoduše
použitelný i pro svařování
hliníku a jeho slitin.

Technické údaje

Migatronic Multimotive 220

Migatronic Multimotive 220
byl vyvinut speciálně pro
opravy a výrobu konstrukcí 
z pozinkovaných 
a vysokopevnostních ocelí 
v automobilovém průmyslu 
a v autoopravárenství. Navíc
umožňuje i svařování hliníku
a legovaných ocelí.

Multimotive 220 vychází 
z dlouholeté spolupráce firmy
MIGATRONIC s předními
výrobci automobilů. Nové
technologie používané
zejména při výrobě karosérií
osobních automobilů 
přinesly požadavek na lehké,
pevné materiály s vysokou

VÝHODY

● Originálně
konstruovaný
transformátor
a tlumivka 
pro optimální
funkci

● Jednoduché
přechody 
z běžného
svařování 
na MIG pájení
a naopak

● 20 napěťových
stupňů pro
přesné 
nastavení

● Dokonalé
podávání
drátu díky
řídící
elektronice

ZDROJ MULTIMOTIVE 220

Rozsah proudu 20 - 200 A

Počet napěťových stupňů 20

Zatěžovatel 35 % 150 A

Napětí naprázdno 14 - 30 V

Napájecí napětí 3 x 400 V

Jištění 10 A

Průměr drátu 0,6 - 1,0 mm

Velikost cívky drátu 5 - 15 kg

Rychlost podávání drátu 2 - 15 m/min

Doba pulsu 0,15 - 2,5 s

Doba prodlevy 0,15 - 2,5 s

Výlet drátu po ukončení svaru 0,05 - 0,5 s

Rozměry 72 x 38 x 70 cm

Hmotnost 64 kg

Právo změny vyhrazeno.

Proč Multimotive 220?
Protože umožňuje to
nejdůležitější: Při MIG pájení
pozinkovaných ocelových
plechů dokonale zajistí
zachování vrstvy zinku 
v nejbližším okolí spoje, 
a tím původní odolnost proti
korozi.
Teplota tavení je nízká (pod
1000 st.C) a struktura spoje
je podobná tvrdému pájení.
Tak jsou zabezpečeny
požadované vlastnosti.
Metoda MIG pájení je 
v současnosti používána pro
výrobu a doporučována pro
opravy předními světovými
výrobci osobních automobilů
a jejich příslušenství.

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

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

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


