
 

Sigma2  300 | 400 | 500



nová generace – 
budoucnost právě 
přichází  

Migatronic Sigma² je druhou ge- 
nerací populární řady svařovacích  
strojů s max. výkonem 300, 400  
nebo 500 A v kompaktním pro-
vedení (C) nebo se samostatným 
podavačem drátu (S) s výběrem 
ze čtyř různých řídících panelů. 
Díky možnosti impulsního svařo-
vání a širokému rozsahu nasta-
vení svařovacích parametrů jsou 
stroje Sigma² konstruované pro 
moderní MIG/MAG svařování 
všech typů materiálů ve výrobě, 
na montáži, v těžkém průmyslu 
i pro automatizaci a robotizaci 
svařovacích procesů.

Inteligentní svařování s 
úsporami

Nová řada invertorových MIG/
MAG svařovacích strojů s mož-
ností svařování obalenou elek-
trodou (MMA) je založena na 
koncentraci všech důležitých 
funkcí a prvků v jednom jedno-
duchém řídícím panelu. Velkou 
výhodou je pak velká vnitřní 
paměť s možností rozšíření o  
další svařovací programy s oh- 
ledem na budoucí vývoj svařo-
vacích procesů. Nová funkce 
IGC® je inovativní výbavou,  
která přináší synergickou regu-
laci průtoku plynu se spořičem  
a z toho plynoucí velké provozní 
úspory. Sigma² 500 umožňuje 
i drážkování a díky programu 
PowerArc™ zajišťuje plný průvar 
koutových svarů i svarů natupo, 
a to při svařování uhlíkové i  
nerezové oceli.

Zakázkové konfigurace

Všechny stroje Sigma² nemusí být 
nezbytně stejné, protože jsou 
při výrobě konfigurovány přesně 
podle specifikací odběratelů, aby 
splnily všechny jejich požadavky.
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Sigma² je nový progresivní  
MIG/MaG svařovací stroj 

Hořák MIG Manager® s displejem a  
dálkovou regulací

Migatronic Sigma2 – vysoká kvalita svarů s progresivními funkcemi
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vyslovte svá přání   
- Sigma² je vždy ideálně naplní

Stroje řady Sigma². Povšimněte si funkčního 
designu. Některé zobrazené prvky jsou součástí 
zakázkové výbavy.
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čtyři řídící panely konstruované  
pro budoucí rozšíření

Advanced je řídící panel umožňující i funkci  
DUO Plus™ a sekvenční svařování parametry 
předvolenými uživatelem.

Synergic je řídící panel, který funkce DUO Plus™ 
a sekvenční svařování rozšiřuje o plně synergické 
řízení svařovacích parametrů, např. pro MIG pájení.

Pulse je řídící panel s až 160 svařovacími programy 
a s uživatelsky jednoduchou obsluhou, který 
rozšiřuje funkce verze Synergic o impulsní proces.

MIG/MAG svařování

MMA svařování

Impulsní svařování

DUO Plus™

Dvoutaktní nebo čtyřtaktní 
spínání
 

Volba sekvencí 1-9

Stehování

Zámek panelu

61113475C

BASIC61113475C

BASIC

61113487A

5

SYNERGIC

61113475C

BASIC 61113487A

5

SYNERGIC

PULSE61113487A

5

SYNERGIC

Řídící systém a jeho 
aktualizace
Vývoj řídícího systému Sigmy² byl  
podmíněn použitím nejmoderně-
jších výsledků výzkumu a vývoje s  
důrazem na možnost pozdější ak-
tualizace. Řídící panel nebo pouze 
některé jeho funkce mohou být 
zamknuty Migatronic SD kartou 
(běžný zámek řídícího panelu s 
klíčem je ale také možný). Čtečka 
této SD karty v řídícím panelu 
zároveň umožňuje aktualizaci stro-
je na novou programovou výbavu, 
která může být stažena právě z 
Migatronic  
SD karet.

Basic je řídící panel určený pro jednoduché 
rutinní svařování. Umožňuje ale i přesné nastavení 
sekundárních parametrů.

Počet programů se průběžně mění podle provedení stroje a verze software. 
Uvedená tabulka je proto pouze informativní.

Programová výbava Standard Standard Plus Special

Materiál Puls / Impuls  Puls / Impuls  Puls / Impuls 
Ruční MMA – MIG/MAG •	 •	 • 
Drážkování  •	 • 
Fe •	 •	 • 
Fe - PowerArc   • 
ER 316 LSI •	 •	 • 
ER 316 LSI - PowerArc   • 
ER 347 Si  •	 • 
Duplex  •	 • 
AIMg / AISi5 •	 •	 • 
AI99,5 / AISi12  •	 • 
Trubičkové dráty •	 •	 • 
CuAI8 •	 •	 • 
CuSn  •	 • 
CuSi3 •	 •	 • 
Inconel  •	 • 
FE - švové spoje   •
Přibližný počet programů Standard Standard Plus Special 
Synergic panel 40 70 100
Pulse panel 60 125 160
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jednoduchá a komfortní obsluha je 
samozřejmostí - stačí jen zapnout zdroj,  
stisknout spoušť a svařovat

Rychlá volba  
funkcí

dUo Plus™ - dokonalý 
výsledek automatizace 
procesu
Funkce DUO Plus™ optimali-
zuje řízení svarové lázně, snižuje 
vnesené teplo a je dalším vývojo-
vým stupněm sekvenčního MIG/
MAG svařování.

Powerarc™ pro 
silnostěnné plechy
Program Migatronic PowerArc™ 
zabezpečuje dokonalý průvar 
koutových i tupých svarů nele-
govaných i legovaných ocelí.

Úspora času při 
sekvenčním svařování
Sekvenční svařování je standardní 
výbavou provedení Advanced, 
Synergic a Pulse. Opakující se 
svařovací parametry mohou 
být uloženy do vnitřní paměti 
svařovacího stroje a snadno tak 
mohou být opakovaně používány 
a přepínány bez zbytečné časové 
prodlevy. Uloženo může být až 9 
různých nastavení.

Sekvenční přepínač pro 
rychlé přepínání z  
rukojeti hořáku
MIG Ergo Sequence Mk II je nový 
přepínač použitelný na všechny 
nové i stávající Migatronic MIG 
Ergo hořáky. Svářeč tak snadno 
z rukojeti hořáku může přepínat 
mezi až 7 sekvencemi, přičemž 
má vždy informaci, která sek-
vence je právě zvolena. 

61113487A

5 

 
Nastavení primárního parametru, tj. 
svařovací proud nebo rychlost podávání 
drátu nebo tloušťka svařovaného 
materiálu a jeho potvrzení stiskem 
tlačítka.

61113487A

5 

 
Plynulé ladění svařovacího napětí 
(nebo jeho doladění v synergii) a 
tvrdosti (indukčnosti).
Umožňuje i zobrazení průměrných 
hodnot po svařování.

Stehování pro přesné ustavení 
svařovaného dílu bez nutnosti 
změny nastavených svařovacích 
parametrů.

61113487A

5

SYNERGIC

DUO Plus™ - automatická 
změna mezi dvěma 
předvolenými sekvencemi.

61113487A

5

SYNERGIC

DUO Plus™ je automatická sekvenční 
funkce MIG/MAG procesu umožňující 
svařování pomalým pulsem používaným 
při TIG svařování tenkých materiálů. Tato 
metoda umožňuje dokonalou kontrolu 
taveniny a je i optimálním řešením pro 
svařování materiálů s kořenovou mezerou.

61113487A

5

SYNERGIC

Tlačítko volby mezi 1 – 9 sekvencemi. 
Displej zobrazuje zvolenou sekvenci.

Čas

A
 DUO Plus™ lze nastavit v rozsahu 0-50%  
 nastaveného svařovacího proudu (A)
 (schematický diagram)

Doba prodlevyDoba pulsu

DUO Plus™ – hliník

DUO Plus™ – nerezová ocel

Nastavený svařovací  
proud
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Zelená technologie chrání 
prostředí a zvyšuje zisk

 

Možnost připojení všech 
typů svařovacích hořáků

Centrální konektor umožňuje 
připojení všech typů MIG Ergo 
svařovacích hořáků, plynem i 
vodou chlazených. 

nižší spotřeba elektrické 
energie méně zatěžuje 
prostředí

Sigma2 je „zelený“ stroj díky 
snadnosti použití, dokonalým 
svařovacím vlastnostem a 
především nejmodernějším 
technologiím použitým pro 
řízení spotřeby a minimalizaci 
zatížení okolního prostředí.  
 

Možné příslušenství: 
•		 Balíčky	svařovacích	programů
•	 MIG	Manager® hořák
•	 Podavače	pro	všechny	typy		
 drátu (str. 10)
•	 MigaMonitor® (str. 11)
•	 RWF	Multi	(str.	11)
•	 Interface	pro	roboty	(str.	11)
•	 Podpěrné	rameno
•	 Hořáky	Dialog	a	Sequence
•	 Čidlo	průtoku	vodního	 
 chlazení
•	 Autotransformátor	230	–	500	V		
 (str. 10)
•	 Závěsné	držáky,	podvozky	pro		
 podavač
•	 MMA	výbava
•	 Push-Pull	výbava
•	 Dálkové	regulátory
•	 Síťová	vidlice 2 x MWF 41 se samostatnými podpěrnými 

rameny

MIG Ergo 
Sequence MkII

MIG Manager®

Podmínky:

Režim svařování:  
3 h / den

Režim stand by:  
5 h / den

Svařovací proud:  
240 A

Cena elektřiny:  
0.12 € / kWh

Roční spotřeba:  
858 €*

Roční úspora:  
až  245 €

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

kWh

*) Tyristorově řízený stroj bez stand by: 220 dnů x 8 h = 7.000 kWh x 0,12 = 858 €

Stupňovitě 
 řízený stroj 
MIG - 500 A

Tyristorově 
řízený stroj 

bez stand by
MIG - 500 A

Sigma2

MIG 
500 A

Porovnání příkonu strojů Sigma2 a „starých“ technologií
(schematický diagram)

Tyristorově   
řízený stroj
se stand by
MIG - 500 A



Inteligentní regulace 
plynu - Zapni zdroj, stis-
kni spoušť a svařuj..!

Inteligentní regulace plynu 
(Intelligent Gas Control) IGC®  
je výbavou zkonstruovanou 
speciálně pro Sigmu2 jako 
možné příslušenství pro zvýšení 
úspor při svařování. Účinný 
spořič plynu je kombinovaný s 
dynamickým řízením průtoku, 
které monitoruje spotřebu a 
optimalizuje dávkování plynu 
podle synergické charakteristiky 
zvoleného svařovacího programu. 
Za vhodných podmínek může 
IGC® ušetřit až 50% ochranné 

atmosféry a tím snížit náklady na 
ni i na manipulaci s plynovými 
láhvemi a významně tak zvýšit 
efektivnost procesu svařování 
spolu se snížením zatížení 
okolního prostředí.

lepší svařování, lepší 
výsledek

Při zapálení oblouku Migatronic 
IGC® reguluje průtok plynu a 
brání tak jeho nadspotřebě před  
stabilizací oblouku. I díky tomu 
je proces zapálení oblouku jed- 
nodušší a bezchybný. Po stabili-
zaci oblouku IGC® reguluje a  
optimalizuje průtok plynu dle  
zvoleného synergického pro-
gramu a přináší tak významnou 
úsporu v jeho spotřebě. IGC® 
také automaticky kalibruje a 
optimalizuje průtok plynu podle 
hustoty použité směsi plynů. 
 
významná úspora plynu 
Skutečná úspora závisí na 
způsobu a době svařování, počtu 
svařovacích strojů a organizaci 
plynového hospodářství. V 
přiložené kalkulaci uvádíme 
proto jen obvyklé podmínky.
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Příklad denních úspor v EUR
(schematický diagram)

Úspory při svařování 

Úspory při 
zapalování oblouku

Basic/Advanced 

IGC®  
Synergic/Pulse

Dlouhé svary Počet stehů/bodů

50

40

30

20

10

0

Spotřeba plynu při  
zapalování oblouku

l/min.

0 1 2 3 4 5 

20

15

10

5

0

l/min.

0 50 100 150 200 250 300 350 

Intelligent Gas Control IGC®

Synergicky řízený průtok plynu snižuje 
spotřebu plynu

S růstem počtu zapálení oblouku rostou úspory plynu

Optimalizovaná spotřeba plynu při svařování 

Průtok plynu při  
IGC® regulaci 

Ztráta plynu při standardním  
vybavení

Spotřeba plynu při IGC® 
regulaci

*) 220 dnů x 3 h x 60 min. x 15 l = 594 m3 x 5 = 3.168 €

Podmínky:
Režim svařování:  
3 h / den

Metoda svařování:  
Zkratový / sprchový proces

Obvyklý průtok plynu:  
15 l / min.

Svařovací drát: 1.0 mm Fe

Cena plynu: 5 € /m3

Celková roční spotřeba:  
3.168 €*

Roční úspora:  
až 1.600 €

Ztráta plynu při standardním  
vybavení

Spotřeba plynu při IGC®  
regulaci S

A

 EUR



Multifunkční vozík umožňuje 
jakékoliv kombinace
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vítězný design přináší 
vždy více

Unikátní „páteřový“ systém 
zavěšení umožňuje double MIG/
MAG řešení se dvěma podavači 
drátu nebo triple řešení, které 
kombinuje Sigmu2 (MIG/MAG/
MMA) se stroji Migatronic Pi (TIG 
DC, AC/DC) nebo Zeta (plasmové 
řezání).
Sigma je představitelem nového 
designu Migatronic, který byl 
oceněn cenou za design iF 
Product Design Award.

 

výhody nové inteligent-
ní Sigmy2

•	Inteligentní	regulace	plynu	IGC®

•		Rozšířená	paměť	pro	uložení	
více svařovacích programů

•	SD	karta	pro	upgrade		  
 programů a pro zamykání  
 řídícího panelu

•	Dokonalé	zkratové	svařování		
 díky DUO Plus™ procesu

•	Spořící	plynová	hadice	(pro		
 minimalizaci ztráty plynu ve  
 vedení)

•	Ochranný	kryt	řídícího	panelu		
 s možností jeho uzamčení

•	Drážkování	s	novými	programy 
 u Sigmy2 500

•	Power	Arc™	proces	pro	 
 svařování silnostěnných  
 materiálů

•	Nová	chladící	kapalina			
 prodlužuje životnost

další MIG/MaG podavač,  

popř. TIG zdroj Pi 200/250 
nebo plasmová řezačka  
Zeta 40/60

Zdroj proudu: 

Sigma2 300
Sigma2 400
Sigma2 500

Plynové nebo vodní chlazení



Speciální provedení pro  
loděnice a těžký průmysl

Dva přenosné podavače drátu 
s možností ochranných rámů 
rozšiřují možnosti použití strojů  
Sigma2 400/500.

Uzavřený podavač MWF 50 
Yard je na 5 kg cívky, otevřený 
podavač MWF 55 Yard je na 5 kg 
i 15 kg cívky drátu. Oba mohou 
být vybaveny řídícím panelem 
Synergic nebo Pulse (viz str. 4).

výbava offshore je 
robustní v každém svém 
detailu

Migatronic vyvinul zcela nový 
koncept offshore provedení ses-
távající z vozíku, autotransformá-
toru, ochranných a manipulačních 
rámů, podavačů, atd.
Všechny důležité ocelové 
konstrukční prvky jsou poziko-
vané a elektronika je důkladně 
izolovaná, protože tyto stroje 
jsou přednostně určené pro 
loděnice a těžký průmysl. 
Bezpečnost	při	jejich	používání	
a manipulaci s nimi je proto na 
předním místě a stroje jsou proto 
vybaveny velkými jeřábovými 
oky, manipulačními a ochrannými 
rámy, závěsnými háky pro kabely 
a zajištěním plynových lahví. Vše 
je ve zvlášť odolném provedení.
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Stabilní podávání drátu v těžko  
přístupných prostorách

MWF 50 Yard v pozinkovaném rámu a s  
podvozkem

MWF 55 Yard v pozinkovaném rámu
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dodávka proudu z 
autotransformátoru 

Při požadavku funkčnosti při 
různých způsobech napájení 
je autotransformátor, který je 
součástí vozíku Sigma2, optimál-
ním řešením, které umožňuje 
napájení stroje napětím v rozsa-
hu 230-500 V.

Malý podavač pro 
průmyslové aplikace

Sigma2 je standardně dodávaná 
s kompaktním čtyřkladkovým 
podavačem MWF 41 (s rychlostí 
podávání drátu až 30 m/min.). 
Malé rozměry, vysoká odolnost 
a možnost použití cívek až 18 kg 
plní většinu požadavků svářečů.

Zákaznická řešení – Sigma2 je 
konfigurovatelná pro všechny svářečské 
požadavky

Podavač Migatronic MWF 41

Čtyřkladkový podávací systém s barevným 
rozlišením kladek

Příklad speciálního řešení: 
Závěsné rameno s podavačem 
RWF Multi a s drátem ze 
sudového balení



Sigma2 pro automatizaci a 
robotizaci procesu svařování

Sigma2 400/500 jsou konstruovány 
pro integrování s robotickými a 
automatickými systémy svařování 
a mohou být proto vybaveny 
speciálními podavači RWF Multi. 

I/O interface je komunikační 
interface	mezi	CAN-BUS	svařo-
vacího zdroje a řídícím systémem 
robota nebo automatu.

RWF Multi je robotový podavač 
drátu z cívky nebo ze sudu. Může 
být ale použitý i jako přídavný 
podavač pro ruční svařování 
Sigmou2 pro zvýšení produktivity 
nebo pro zjednodušení  přístupu 
v omezených prostorách.

MigaMONITOR™  
Uživatelsky jednoduchý a kva-
litní program pro monitorování 
procesu svařování, tj. pro sběr dat 
svařovacího procesu a pro jeho 
dokumentaci.
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Interface

RWF Multi

Robotové příslušenství pro všechny typy procesů

Dálkový ovladač robota Fanuc



Sigma2  300 | 400 | 500

ChladíCí jednotka 

Chladící výkon  1,7 kW

Objem nádrže  3,5 l

Tlak max.  3 bar

Průtok při 1,2 bar / 60°C 1,75 l/min.

ZdRoj PRoUdU Sigma2 300 Sigma2 400  Sigma2 500

Napájecí napětí 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 

Pojistky 16 A 20 A 32 A 

Proud činný 15,7 A 17,3 A 27,8 A 

Proud max. 18,1 A 28,0 A 35,0 A

Příkon naprázdno 40 W 40 W 40 W 

Účiník 0,90 0,90 0,90 

Účinnost 0,85 0,85 0,90 

Proudový rozsah 15-300 A 15-400 A 15-500 A 

Zatěžovatel, 20°C (MIG/MAG) 300 A/100% 330 A/100% 475 A/100% 

Zatěžovatel  20°C (MIG/MAG) - 400 A/70% 500 A/80% 

Zatěžovatel, 40°C (MIG/MAG)  270 A/100% 290 A/100% 420 A/100% 

Zatěžovatel, 40°C (MIG/MAG) 300 A/80% 350 A/60% 450 A/60% 

Zatěžovatel, 40°C (MIG/MAG)  - 400 A/40% 500 A/55% 

Napětí naprázdno 69-76 V 69-76 V 78-95 V

Třída aplikace CE, S CE, S CE, S

Třída ochrany IP23 IP23 IP23 

Norma IEC60974 -1, -2, -5, -10 IEC60974 -1, -2, -5, -10 IEC60974 -1, -2, -5, -10

Rozměry C (v x š x d,cm) 92,5 x 54,5 x 109 105 x 54,5 x 109 105 x 54,5 x 109

Rozměry S (v x š x d,cm) 120 x 54,5 x 119 120 x 54,5 x 119 120 x 54,5 x 119

Hmotnost C/S, kg 58/85 69/85 71/88

Migatronic CZ a.s.
Tolstého 451, 415 03 Teplice, 

Czech Republic
Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072

www.migatronic.cz
migatronic@migatronic.cz

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S
Aggersundvej 33, Postboks 206

DK-9690 Fjerritslev, Danmark
Tel: (+45) 96 500 600

Telefax: (+45) 96 500 601
Homepage: www.migatronic.com

Podavač dRátU MWF 41/interní  RWF Multi MWF 50 MWF 55

Rychlost podávání, m/ min. 1-30  1-30 1-30 1-30 

Průměr cívky drátu, mm 300  - 200 300

Připojení hořáku       Euro Euro Euro Euro

Zatěžovatel 40°C  420 A/100% 420 A/100% 420 A/100% 420 A/100% 

Zatěžovatel 40°C 500 A/60% 500 A/60% 500 A/60% 500 A/60% 

Třída ochrany IP23 IP23 IP23 IP23 

Norma IEC60974 -1, -5, -10 IEC60974 -1, -5, -10 IEC60974 -1, -5, -10 IEC60974 -1, -5, -10 

Rozměry (v x š x d, cm) 44 x 24,5 x 78 27 x 21 x 27 38 x 20 x54 40 x 26 x 62

Hmotnost, kg 19 9 10 12

C = kompaktní provedení, S = snímatelný podavač drátu. Právo změny vyhrazeno

52
25

00
32

D


