
•Wytrzyma∏a obudowa êróde∏ pràdu 
z galwanizowanego metalu oraz opcjo-
nalny filtr powietrzny – mo˝liwoÊç pracy
w trudnych, korozyjnych i niekorzystnych
Êrodowiskach

•Szeroki zakres nastaw napi´cia i nat´-
˝enia pràdu spawania – uniwersalnoÊç,
ró˝norodnoÊç zastosowaƒ

•Tryb spoczynkowy - ograniczenie
poboru energii i obni˝enie poziomu
ha∏asu, wentylator i pompa w uk∏adzie
ch∏odzenia dzia∏ajà tylko wtedy, gdy
prowadzony jest proces spawania

Magomig 425, 
Magomig 425w,  
Magomig 505w
Pó∏automaty spawalnicze

Pó∏automaty przeznaczone sà do spawania drutem
spawalniczym w os∏onie gazu aktywnego CO2 albo
mieszanek gazowych metodà MAG lub w os∏onie gazu
oboj´tnego argonu metodà MIG. Umo˝liwiajà spawanie
ciàg∏e i punktowe z p∏ynnà nastawà czasu spawania.
Przeznaczone sà do spawania konstrukcji stalowych
drutem spawalniczym pe∏nym lub drutem rdzeniowym 
a po zamontowaniu wyposa˝enia specjalnego umo˝liwià
spawanie drutem aluminiowym aluminium i jego stopów
w os∏onie argonu. Szeroki zakres regulacji napi´cia 
i pràdu spawania pozwala na optymalny dobór parame-
trów spawania. Zunifikowana konstrukcja êróde∏ pràdu
zapewnia wspó∏prac´  z podajnikiem drutu ZP 30 
lub ZP 30w (z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia uchwytów
ch∏odzonych cieczà).
Pó∏automaty spawalnicze (425w i 500w) posiadajà 
wbudowane w êródle pràdu: uk∏ad do ch∏odzenia cieczà
uchwyt spawalniczy oraz mierniki cyfrowe do odczytu
parametrów spawania  Mierniki po zakoƒczeniu spawa-
nia podÊwietlajà ostatnie parametry spawania. Zespo∏y
podajàce posiadajà nast´pujàce funkcje: 
spawanie ciàg∏e i punktowe, spawanie w 2 lub 4-takcie,
pr´dkoÊç dojazdowà, regulacj´ upalenia drutu oraz zabez-
pieczenie przed przypadkowym zajarzeniem ∏uku 

przy uruchamianiu urzàdzeƒ. Zespó∏ podajàcy ch∏odzony
cieczà (ZP 30w) posiada specjalny wy∏àcznik, który 
uruchomi pomp´ tylko w przypadku pod∏àczenia uchwytu
spawalniczego wymagajàcego cieczy ch∏odzàcej.
Zespó∏ podajàcy mo˝e pracowaç na êródle pràdu 
lub w odleg∏oÊci d∏ugoÊci przewodów ∏àczàcych go 
ze êród∏em pràdu. Pó∏automaty spawalnicze posiadajà
specjalne uk∏ady zabezpieczajàce je przed przecià˝eniem
(przegrzaniem) na skutek przekroczenia za∏o˝onych
re˝imów pracy, brakiem cieczy ch∏odzàcej, czy niew∏aÊci-
wego jej przep∏ywu. Zastosowana w urzàdzeniach klasa 
izolacji oraz u˝yte materia∏y i podzespo∏y gwarantujà
bezpiecznà d∏ugotrwa∏à i bezawaryjnà prac´.

Pó∏automaty spe∏niajà wymagania norm: EN-60974, 
EN-50199.



Magomig 425, 425w Magomig 505w
Napi´cie zasilania 3 x 400 V/50 Hz 3 x 400 V/50 Hz
Znamionowy pobór mocy 18,8 KVA 26 KVA
Zakres pràdu spawania 50 A/16 V – 420A/35 V 50 A/16,5 V – 500 A/39 V
Napi´cie biegu ja∏owego 14–47 V 17–50 V
Znamionowy pràd spawania
– w cyklu (P) 30% 420 A –
– w cyklu (P) 60% 400 A 500 A
– w cyklu (P) 100% 315 A 390 A
IloÊç stopni regulacji napi´cia 35 (5x7) 40 (5x8)
Ârednica spoiwa
– stalowe 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm
– aluminiowe (na ˝yczenie klienta) 1,0; 1,2; 1,6 mm 1,0; 1,2; 1,6 mm
– rdzeniowe (na ˝yczenie klienta) 1,0; 1,2; 1,6 mm 1,0; 1,2; 1,6 mm
Pr´dkoÊç podawania spoiwa 1,4 – 25,0 m/min 1,4 – 25,0 m/min
Czas spawania punktowego 0,5 – 3,0 s 0,5 – 3,0 s
IloÊç rolek podajàcych 4 4
Stopieƒ ochrony IP23 IP23
Szpula z drutem spawalniczym
– max waga 20 kg 20 kg
– max Êrednica 300 mm 300 mm
PojemnoÊç zbiornika cieczy ch∏odzàcej 5,5 l 5,5 l
Max. przep∏yw cieczy ch∏odzàcej 2 l/min 2 l/min
Masa
– êród∏a pràdu 199 kg/213 kg* 228 kg
– zespo∏u podajàcego ZP-30/ZP-30w* 14 kg/14,7 kg 14,7 kg
Wymiary (d∏/szer/wys)
– êród∏a pràdu 812x552x925 mm
– zespo∏u podajàcego 700x255x420 mm
Zalecane gazy os∏onowe CO2, Ar, Ar20 CO2, Ar18CO2, Ar23CO2, Ar2CO2, Ar2O2
* dla wersji z ch∏odzeniem cieczà

Dane techniczne: 
Magomig 425, Magomig 425w, Magomig 505w

OPIS Numer katalogowy
Magomig 425 0349 304 275
Magomig 425w 0349 304 276
Magomig 505w 0349 304 278
Akcesoria
Uchwyt spawalniczy MB501 L=3 m 034.0383
Uchwyt spawalniczy MB401D L=3 m 033.0195
Uchwyt spawalniczy MB36KD L=4 m 014.0143S
Zestaw kó∏ jezdnych do ZP-30, ZP-30w 0349 493 903
Filtr powietrzny 0349 302 423
Wieszak na uchwyt spawalniczy 0349 303 362
Stabilizator (pólka z zwi´kszonym rozstawem kó∏) 0349 303 474

Na ˝yczenie klienta dostarczamy uchwyty spawalnicze o d∏ugoÊci 4 m lub 5 m.

Dostawa obejmuje
èród∏o pràdu spawania z przewodem zasilajàcym 5 m, zespó∏ podajàcy, zestaw przewodów ∏àczàcych êród∏o 
z podajnikiem 5 m i przewód z zaciskiem masowym 5 m.

Mo˝liwa jest kompletacja pó∏automatów z d∏u˝szymi zestawami przewodów (nawet do 35 m ∏àczàcymi êród∏o z podajnikiem drutu).
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