
•Mocna konstrukcja wyposa˝ona w ko∏a
jezdne

•Wytrzyma∏e i niezawodne w dzia∏aniu
•Proste w obs∏udze – elementy regula-

cyjne i nastawcze umieszczone sà na
p∏ycie czo∏owej

•Kompaktowa obudowa zawiera
êród∏o pràdu i zespó∏ podajàcy

ESABMig C420 i ESABMig C420w
ESABMig C420s i ESABMig C420sw
Pó∏automaty spawalnicze

Pó∏automaty przeznaczone sà do spawania drutem
spawalniczym w os∏onie gazu  (aktywnego CO2 lub
mieszanek gazowych) metodà MAG lub w os∏onie 
gazu oboj´tnego (argonu ) metodà MIG. Stosowane 
sà g∏ównie do spawania   konstrukcji stalowych drutem
spawalniczym pe∏nym lub drutem rdzeniowym a po
zamontowaniu wyposa˝enia specjalnego umo˝liwiajà
spawanie drutem aluminiowym aluminium i jego stopów
w os∏onie argonu. 
Po przygotowaniu pó∏automatu spawalniczego i pod∏à-
czeniu go do sieci zasilajàcej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w instrukcji obs∏ugi proces spawania rozpo-
czyna si´ od naciÊni´cia przycisku na uchwycie spawal-
niczym w wyniku czego nast´puje: wyp∏yw gazu os∏onowego,
za∏àczenie napi´cia, podanie drutu spawalniczego, który
w zetkni´ciu z materia∏em spawanym powoduje zajarzenie
∏uku spawalniczego. Po wy∏àczeniu przycisku nast´puje
zakoƒczenie procesu spawania w odwrotnej kolejnoÊci.
Pó∏automaty spawalnicze posiadajà 4-rolkowy mecha-
nizm podawania drutu i cyfrowy miernik V/A.
Elementy nastawcze na p∏ycie czo∏owej pozwalajà na:
p∏ynnà regulacj´ pr´dkoÊci podawania drutu (pràdu
spawania), skokowà regulacj´ napi´cia, ustawienie
czasu spawania punktowego, oraz spawanie w 2-takcie
lub 4-takcie. Uk∏ad sterowania w zale˝noÊci od prze-
cià˝enia êród∏a pràdu automatycznie reguluje pr´dkoÊç
obrotów silnika wentylatora co obni˝a poziom ha∏asu 
i zapylenie êród∏a pràdu.
Pó∏automaty spawalnicze ESABMig 420w i ESABMig 420sw
posiadajà wbudowane uk∏ady do ch∏odzenia cieczà 
uchwyt spawalniczy. W pó∏automatach  ESABMig 420s 
i ESABMig 420sw uk∏ad sterowania pozwala na r´cznà
regulacj´ parametrów spawania lub automatyczny dobór
mocy ∏uku w zale˝noÊci od ustawionego napi´cia (praca

synergiczna). Uk∏ad sterowania synergicznego zapewnia
w odniesieniu do spoin podolnych optymalnà moc ∏uku
spawalniczego dla wybranego napi´cia spawania. 
Dla pozycji wymuszonych moc ∏uku mo˝na korygowaç
pokr´t∏em pr´dkoÊci podawania drutu (plus – minus 20%),
które przy pracy synergicznej spe∏nia rol´ korektora.
Przy pracy synergicznej sygnalizowana jest równie˝ pod-
powiedê wyboru wyjÊcia pràdowego (-) o optymalnej
indukcyjnoÊci. Przy∏àcze uchwytu spawalniczego
(EURO) pozwala na pod∏àczenie uchwytów spawal-
niczych ch∏odzonych gazem os∏onowym. 
Pó∏automaty spawalnicze posiadajà specjalny uk∏ad
zabezpieczajàcy je przed przecià˝eniem ( przegrzaniem) 
na skutek przekroczenia za∏o˝onych re˝imów pracy.
Zastosowana w urzàdzeniach klasa izolacji oraz u˝yte
materia∏y i podzespo∏y gwarantujà bezpiecznà d∏ugo-
trwa∏à i bezawaryjnà prac´. 
Urzàdzenia spe∏niajà wymagania norm:  EN-60974, 
EN-50191.



ESABMig C420 (C420s*) ESABMig C420w** (C420sw***)
Zakres pràdu spawania 50–420 A 50–420 A
IloÊç stopni regulacji napi´cia 35 35
Napi´cie zasilania 3x400 V/50 Hz 3x400 V/50 Hz
Zabezpieczenie sieci 25 A 25 A
Znamionowy pràd spawania
– w cyklu (P) 50%, A/V 420/35 420/35
– w cyklu (P) 60%, A/V 400/34 400/34
– w cyklu (P) 100%, A/V 315/30 315/30
Napi´cie biegu ja∏owego 14–47 V 14–47 V
Temperatura robocza od -10 do +40°C od -10 do +40°C
Stopieƒ ochrony IP 23 IP 23
Masa (z ch∏odnicà) 217 kg 217 kg
Wymiary (d∏/szer/wys) 935x640x800 mm 935x640x800 mm
IloÊç rolek podajàcych 4 4
Pr´dkoÊç podawania drutu 1,9–25m/min 1,6–25 m/min
Czas spawania punktowego 0,5–4,0 s 0,5–4,0 s
Szpula z drutem, Ø 300 mm 18 kg 18 kg
Ârednica i gatunek drutu
– stal (niestopowy drut lity) 0,8–1,6 mm 0,8–1,6 mm
– stal nierdzewna 0,8–1,6 mm 0,8–1,6 mm
– drut rdzeniowy 1,0–1,6 mm 1,0–1,6 mm
– aluminium, Al. 1,0–1,6 mm 1,0–1,6 mm

* Ze sterowaniem synergicznym
** Z modu∏em ch∏odzenia cieczà
*** Ze sterowaniem synergicznym i z modu∏em ch∏odzenia cieczà

Dane techniczne: 
ESABMig C420, ESABMig C420w, ESABMig C420s, ESABMig C420sw

OPIS Numer katalogowy
ESABMig C420 0349 302 655
ESABMig C420w 0349 303 079
ESABMig C420s 0349 302 656
ESABMig C420sw 0349 303 081
Filtr powietrzny 0349 302 252
Miernik cyfrowy 0349 302 451
Transformator podgrzewacza CO2 0349 302 250
Bezpiecznik wodny 0349 302 251

Dostawa obejmuje
Pó∏automat spawalniczy z przewodem zasilajàcym 5 m, przewód pràdowy z zaciskiem masowym 5 m, pó∏k´ na butl´ 
z gazem, ∏aƒcuch mocujàcy butl´ i przewód gazowy 1,5 m.
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ESAB Sp. z o.o.
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