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Invertorová technologie Migatronic 
Sigma MIG/MAG zjednodušuje obsluhu 
a zvyšuje výkon 

Řecké písmeno sigma je používá-
no pro označení souhrnu všech 
pozitivních hodnot. Sigma 
v názvu nové řady svařovacích 
strojů Migatronic přesně vysti-
huje jejich podstatu. Jsou doko-
nalým souhrnem všech svářeči 
požadovaných a používaných 
funkcí i možností. Sigma je 
postavena na bázi invertorové 
technologie, která jednoznačně 
předstihuje tradiční stupňovitě 
regulovatelné zdroje z hledis-
ka stoupajících kvalitativních 
požadavků. Spolehlivost, vysoký 
výkon, robustnost a jednoduchá 
ovladatelnost jsou hlavní charak-
teristické znaky nové řady svařo-
vacích zdrojů. Migatronic Sigma 
je určena především pro 
svařování nízkouhlíkových ocelí 
i k příležitostnému svařování 
nerezových ocelí, hliníku a jeho 
slitin.

Řídící panel je uživatelsky velmi 
přívětivý. Pro obsluhu stačí jen 
zvolit nejdůležitější parametry 
– rychlost podávání drátu a sva-
řovacího napětí, rídící software a 
dokonalé vlastnosti invertorové 
technologie zajistí dokonalý 
výsledek.

Díky vysokému zatěžovateli je 
Sigma použitelná pro svařovací 

metody MIG/MAG i MMA. Tento 
multifunkční zdroj je tak vhodný 
pro výrobu, opravy a renovace 
plnými i trubičkovými dráty a 
obalenými elektrodami.

Tři verze, dva řídící 
panely

Sigma je společné označení pro 
tři konstrukční provedení se 
dvěma řídícími panely. Panel 
Basic pro základní svářečské 
operace a Advanced s vyšším 
rozsahem funkcí a použití.

Sigma 300C (podavač ve skříni 
zdroje) je plynem chlazený sva-
řovací zdroj, který je primárně 
určen pro svařování ve zkrato-
vém přenosu plnými přídavnými 
materiály. Najde využití při 
výrobě a opravách v lehkém až 
středně těžkém průmyslu tech-
nologiemi MIG/MAG i MMA. 
Jeho hlavní předností je doko-
nalé zapálení oblouku i přesné 
zvládnutí procesu bodového 
svařování.

Sigma 400C (podavač ve skříni 
zdroje) je vhodná pro svařování 
MIG/MAG sprchovým nebo zkra-
tovým přenosem v kombinaci 
s plnými nebo trubičkovými pří-

davnými materiály. Je dodávána 
s vodou či plynem chlazeným 
hořákem. Vysoký výkon předur-
čuje jeho použití v těžkém prů-
myslu při výrobě, montáži nebo 
údržbě. I svařování obalenou 
elektrodou je právě pro tento 
způsob použití další velkou 
předností Sigmy 400C.

Sigma 400 STB se od Sigmy 
400C liší snímatelným podava-
čem, který zvyšuje akční rádius 
zařízení. Zdroj je možno dále 
doplnit mezikabelem potřebné 
délky a v případě potřeby i dru-
hým podavačem, takže zařízení 
může být velice rychle použito 
pro různé aplikace bez časově 
náročné změny příslušenství. 
Použití dvou podavačů drátu 
tak šetří významně ztrátový čas 
obsluhy a umožňuje tak bezpro-
blémový přechod mezi použitím 
různých přídavných materiálů. 
V tomto případě je vhodné 
použít i podvozek na dvě 
plynové láhve pro případné 
použití dvou různých ochranných 
plynů.

Kompaktní podavač 
drátu

Pro Sigmu byl vyvinut nový 
kompaktní podavač drátu, který 
je snadno přenosný, robustní 
i jednoduchý pro používání i při 
servisu.
 
Kompaktní mechanismus 
průmyslového čtyřkladkového 
podavače má samosvororný 
systém zajištění ramen a velice 
jednoduché a přesné zavádění 
nového drátu. Změna přítlaku je 
prováděna pouze jedním otoč-
ným regulátorem a ani výměna 
kladek nevyžaduje žádné nářadí. 
Kladky i průvlaky jsou barevně 
označeny podle průměru drátu 
přesně tak, jak je zvykem 
i u ostatních MIG/MAG svařova-
cích zdrojů Migatronic.
Podávací jednotka dále obsahuje 
vestavěný ovládací panel pro 
nastavení sekundárních funkcí 
svařovacího zdroje.
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Kompaktní podavač MWF 41 s unikátním systémem podávacích kladek
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Migatronic Sigma v novém 
funkčním designu



Zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj
Inovační změna od základu
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Nové stroje Migatronic Sigma 
jsou celým komplexem inovač-
ních myšlenek: nový software, 
který automaticky asistuje svářeči 
po celou dobu svařování, jedno-
duchý  a velmi snadno ovlada-
telný řídící panel, mnoho nových 
funkcí, dosud běžně v této 
kategorii nepoužívaných, nový 
zaoblený design v rozích zesílený 
plastovými kryty, které fungují 
jako tlumiče nárazu a speciální 
krycí plechy s kruhovými prolisy 
pro zvýšení celkové tuhosti 
skříně.

Uživatelská přívětivost a vynikají-
cí funkčnost („Zapni zdroj, stiskni 
spoušť a svařuj“) jsou hlavním 
cílem práce konstruktérů vývojo-
vého oddělení Migatronic. Řada 
svařovacích strojů Sigma je toho 
jasným a charakteristickým pří-
kladem.

DUO PlusTM

Sigma s řídícím panelem 
Advanced přináší svářečům 
novou funkci DUO PlusTM, pří-
spěvek firmy Migatronic rozvoji 
metody MIG/MAG svařování. 
Zjednodušeně řečeno, jde 

o automatické přepínání mezi 
dvěma sekvencemi proudu. DUO 
PlusTM  tak umožňuje vyšší kont-
rolu svarové lázně, minimalizaci 
nežádoucího rozstřiku a výraz-
nou redukci vneseného tepla 
ve srovnání s běžným svařováním 
legovaných ocelí, popř. hliníku 
a jeho slitin. Při svařování obale-
nou elektrodou funkce DUO 
PlusTM  zajistí dokonalý průvar 
kořene i kvalitní výplňové svary.

Sekvence

Funkce sekvenčního svařování  
je charakteristická pro všechny 
MIG/MAG  invertorové zdroje 
Migatronic, a proto jí najdeme 
i u Sigmy s řídícím panelem 
Advanced. Možnost uložení až 10 
různých úrovní parametrů přináší 
při každodenní opakovatelnosti 
svářečských úkonů velkou výho-
du v urychlení přechodu mezi 
odzkoušenými parametry a elimi-
nuje možné nepřesnosti v jejich 
nevhodném nastavení. Sekvenční 
svařování přináší rychlou změnu 
svařovacího proudu pouhým stis-
kem spouště hořáku. Přechod ze 

zkratového přenosu např. 
120 A do sprchového oblouku 
280 A tak může proběhnout sko-
kově při hořícím oblouku. Funkce 
je aktivní i opačně a umožňuje 
tak dokonale dávkovat teplo vne-
sené do svařence a plynule pře-
cházet z kořenové do krycí vrstvy.

Variabilita hořáků

Univerzální centrální konektor 
dovoluje připojení všech běž-
ných typů svařovacích hořáků. 
U verze Advanced lze připojit 
i revoluční hořák Migatronic 
MIG Manager® s digitálním dis-
plejem a dálkovým ovládáním 
svařovacích parametrů i přepíná-
ním sekvencí. Tímto digitálním 
hořákem tak lze celý stroj řídit 
dálkově bez vizuálního kontak-
tu, což je výhodné zejména při 
práci na velkých konstrukcích, 
popř. nádobách.

Široký sortiment příslu-
šenství

Pro stroje Sigma je k dispozici 
široký sortiment obvyklého 
i speciálního příslušenství: různé 
typy a délky hořáků a kabelů, 
podvozek pro jednu nebo dvě 
plynové láhve, přídavný podavač 
drátu, příslušenství pro zavěšení 
podavače na dráhu, výbava pro 
monitorování procesu svařování 
na PC apod.

MIG/MAG svařování strojem Sigma 
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Jednoduchý a funkční design

Nový design 
s příjemnými detaily

Nový design Sigmy dokonale 
kombinuje funkčnost a jednodu-
chost s ergonomií do nejmenší-
ho detailu. Zaoblené rohy 
chráněné plastovými kryty 
s funkcí tlumičů nárazu zabraňu-
jí běžnému provoznímu poško-
zení stroje i hořáků. Krycí plechy 
s kruhovými prolisy dále zvyšují 
celkovou tuhost skříně a zajišťují 
tak robustnost a odolnost zaří-
zení v běžných provozních pod-
mínkách. Ergonomické madlo na 
čelním panelu umožňuje snadné 

zavěšení nebo navinutí hořáku 
a kabelů. Průhledný kryt řídícího 
panelu z odolného plastu pro-
dlužuje jeho životnost a chrání 
jej před pronikáním prachu a 
létajícími jiskrami. Kryt řídícího 
panelu je standardním vybave-
ním všech strojů Sigma. 

Snímatelný podavač drátu 
u zařízení Sigma 400 STB je 
zavěšen přímo na konstrukci 
podvozku stroje, nikoliv na 
zdroji proudu. Manipulace

s ním je tak snazší a rozsah jeho 
použitelnosti kopíruje prostor 
svářeče před strojem. Zároveň 
dochází k menšímu namáhání 
přívodních kabelů a hadic.

Nová koncepce bezpečného 
podvozku s možností zavěšení 
až dvou podavačů nad sebou 
tak jen doplňuje univerzálnost 
a vtipnost celého řešení strojů 
Sigma.

Sigma 400 Compact s integrovaným 
vodním chlazením
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Překvapivá jednoduchost ovládání
Vyberte si mezi Basic nebo Advanced 

Velkou předností Sigmy v pro-
vedení Advanced je možnost 
použití inteligentního hořáku 
Migatronic MIG Manager®. 
Tento hořák komunikuje přímo 
s řídícím softwarem svařovacího 
zdroje a umožňuje tak 
svářeči řízení všech důležitých 
svařovacích parametrů (rychlost 
posuvu drátu, napětí, volbu 
sekvencí) dálkově přímo z ruko-
jeti hořáku bez přímého kontak-

tu se strojem. Na displeji hořáku 
se zvolené parametry i jejich 
nastavené hodnoty samozřejmě 
zobrazují, takže jeho použití 
maximálně zjednodušuje obsluhu 
svařovacího stroje.
Všechny Sigmy mohou být podle 
požadavku zákazníka vybaveny 
řídícím panelem  Basic nebo 
Advanced. Symboly použité na 
řídících panelech pro označení 
jednotlivých funkcí jsou dány 

Volba sekvencí 1 až 9/
DUO PlusTM

Program pro svařování 
trubičkovým drátem

MIG/MAG svařování

MMA svařování

Čtyřtaktní/dvoutaktní 
spínání

Řídící panel Basic

Řídící panel Advanced

Dálkové ovládání pomocí hořáku MIG Manager®
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evropskými svařovacími stan-
dardy, a tím i dokonale pocho-
pitelné i nezaškolené obsluze. 
Tak je redukován ztrátový čas 
při zaškolení nové obsluhy 
nebo při častých změnách 
používaných svařovacích proce-
dur. Všechny potřené parametry 
jsou zobrazovány na velkém a 
přehledném displeji se zelenými 
zobrazovači, které jsou dobře 
čitelné i při použití  elektroop-
tických filtrů samostmívacích 
svářečských kukel. Po skončení 
každé operace jsou realizované 
hodnoty zobrazeny na displeji 
po dobu dalších 5 s, aby měl 
svářeč možnost dosažené 
hodnoty zkontrolovat a poro-
vnat s požadovanými nebo 
předepsanými.

Flexibilní volba

Zdroje Sigma představují 
ucelenou řadu modulů, které 
lze libovolně kombinovat a 
doplňovat s ohledem na měnící 
se požadavky na metodu 
i technologii svařování. I výměna 
řídících panelů Basic/Advanced 
je velice rychlá a snadná, takže 
lze lehce jednoduchost doplnit 
dokonalostí a reagovat tak na 
potřeby výroby nebo obsluhy.

Migatronic Sigma 400 STB 
se snímatelným jedním nebo 
dvěma podavači může být též 
vybavena jedním nebo dvěma 
stejnými nebo i různými řídícími 
panely Basic/Advanced. U obou 
řídících panelů lze volit primární 
svařovací parametry (rychlost 
podávání drátu, napětí, výlet 
drátu a indukčnost). Sekundární 
parametry jsou u panelu Basic 
pevné, u panelu Advanced jsou 
volně nastavitelné a spolu se 
sekvencemi, DUO PlusTM  funkcí 
a možností použití hořáku 
MIG Manager®  dokonale a 
jednoduše umožňují přizpůsobit 
nastavení zdroje potřebám 
svářeče.

Zavěšení dvou snímatelných podavačů 
na multifunkčním podvozku Sigma

Hořák MIG Manager© FKS 
s dvojitým chlazením a digitálním 
řízení parametrů 

VÝHODY

●  Inovativní 
řešení

●  Praktické a 
kompaktní 
podavače 
drátu

●  Průhledný 
ochranný 

 kryt řídícího 
panelu

●  Univerzálnost 
v použití 
všech typů 
hořáků

●  Možnost 
 dvoupo-
 davačového 
 uspořádání

●  Vysoký 
 zatěžovatel

●  Ucelený 
 sortiment 
 příslušenství



SIGMA 300C / 400C / 400 STB 

Technická data

ZDROJ PROUDU Sigma 300C Sigma 400C Sigma 400 STB

Napájecí napětí 3 x 400V +/- 15 % 3 x 400V +/- 15 % 3 x 400V +/- 15 %

Pojistky 16 A 20 A 20 A

Příkon naprázdno 35 VA 40 VA 40 VA

Proud činný 14,9 A 16,5 A 16,5 A

Proud max. 17,2 A 25 A 25 A

Napětí naprázdno 66 V 66 V 66 V

Proudový rozsah 40–300 A 40–400 A 40–400 A

Zatěžovatel 20°C MIG 300 A/100% 400 A/70 % 330 A/100%

 400 A/70 % 330 A/100%

Zatěžovatel 40°C MIG 300 A/80% 400 A/40 % 400 A/40 %

 270 A/100% 350 A/60 % 350 A/60 %

 290 A/100 % 290 A/100 %

Rychlost podávání 1–24 m/min 1–24 m/min 1–24 m/min

Průměr drátu 0,6–2,4 mm 0,6–2,4 mm 0,6–2,4 mm

Max. průměr cívky 300 mm 300 mm 300 mm

Chladící výkon 2,0 kW 1) 2,0 kW 1)

Objem nádrže 3,0 l 3,0 l

Max. tlak chlazení 2,5–3,0 bar 2,5–3,0 bar

Průtok při 1,2 bar/60°C 1,75 l/min 1,75 l/min

Třída aplikace

Třída ochrany IP 23 IP 23 IP 23

Norma IEC60974–1 IEC60974–1 IEC60974–1

 IEC60974–5 IEC60974–2 IEC60974–2

 EN50199 IEC60974–5 IEC60974–5

 EN50199 EN50199

Rozměry (d x š x v) 2) 87 x 54,5 x 109 cm 87 x 54,5 x 109 cm 119 x 54,5 x 119 cm

Hmotnost 58 kg 3) 69 kg 3) 85 kg 3) 4)

1) Vodní chlazení hořáku je volitelné příslušenství.
2) Rozměry jsou včetně podvozku.
3) Hmotnost je uvedena bez hořáku, kabelů, cívky a chladící kapaliny.
4) Hmotnost je uvedena včetně podavače a mezikabelu.

PODAVAČ MWF 41

Napájecí napětí 55 V DC

Výkon 175 W

Zatěžovatel při 40°C 350 A/60 %

Rychlost podávání 1–24 m/min

Průměr drátu 0,6–2,4 mm

Max. průměr cívky 300 mm

Třída ochrany IP 23

Norma IEC 60974–5

EN50199

Rozměry d x š x v 44 x 24, 5 x 78 cm

Hmotnost 19 kg

Právo změny vyhrazeno

Migatronic CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice 3
Tel: 417 570 660
Fax: 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.
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