
•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

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 rozpoczyna
si´ od naciÊni´cia przycisku na uchwycie spawalniczym
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 Minimag 281 i Minimag 341
posiadajà 4-rolkowy mechanizm podawania drutu.
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 spawania w 2-takcie
lub 4-takcie. Pó∏automaty spawalnicze Minimag 340 
i Minimag 341sà wyposa˝one w cyfrowy miernik V/A
oraz posiadajà funkcj´ -„∏agodny start”.

Przy∏àcze uchwytu spawalniczego (EURO) w pó∏automa-
tach spawalniczych pozwala na pod∏àczenie uchwytów
spawalniczych chodzonych gazem os∏onowym. 

Pó∏automaty spawalnicze posiadajà specjalne uk∏ady
zabezpieczajàce 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-50199.

Minimag 280, Minimag 281,
Minimag 340, Minimag 341,
Pó∏automaty spawalnicze



Minimag 280 Minimag 340
Zakres pràdu spawania 30–280 A 40–340 A
Napi´cie zasilania 3x400 V/50 Hz 3x400 V/50 Hz
Zabezpieczenie sieci 16 A 16 A
Znamionowy pràd spawania
– w cyklu (P) 30% 280 A 340 A
– w cyklu (P) 60% 190 A 250 A
– w cyklu (P) 100% 150 A 195 A
Napi´cie biegu ja∏owego 15–38 V 16–40 V
Temperatura robocza od -10 do +40°C od -10 do +40°C
Stopieƒ ochrony IP 23 IP 23
Masa 91 kg 114 kg
Wymiary (d∏/szer/wys) 840x425x830 mm 840x425x830 mm
IloÊç rolek podajàcych 2/4* 2/4*
Pr´dkoÊç podawania drutu 1,9–19m/min 1,9–20 m/min
Spawanie punktowe (s) 0,2–2,5 –
Szpula z drutem, Ø 300 mm 18 kg 18 kg
Ârednica i gatunek drutu
– stal 0,6–1,2 mm 0,6–1,2 mm
– stal nierdzewna 0,6–1,2 mm 0,6–1,2 mm
– drut rdzeniowy 0,9–1,2 mm 0,9–1,2 mm
– aluminium, Al. 1,0–1,2 mm 1,0–1,2 mm

*   Minimag 281 i Minimag 341 wyposa˝one sà w 4-rolkowy mechanizm podajàcy.

Dane techniczne: 
Minimag 280, Minimag 281, Minimag 340, Minimag 341

OPIS Numer katalogowy
Minimag 280 0349 302 889
Minimag 281 0349 302 890
Minimag 340 0349 302 452
Minimag 341 0349 302 484
Akcesoria
Filtr powietrzny 0349 302 599
Miernik cyfrowy (dla Minimag 280, Minimag 281) 0349 302 598
Wieszak uchwytu spawalniczego 0349 393 362
Uchwyt spawalniczy MB25AK L=3 m 004.0312S
Wyposa˝enie uchwytu MB25AK L=3 m 0349 495 438
Uchwyt spawalniczy MB36KD L=3 m 014.0143S

Dostawa obejmuje
Pó∏automat spawalniczy z przewodem zasilajàcym 5 m, przewód pràdowy z zaciskiem masowym 3,5 m (dla Minimag
280 i Minimag 340) lub 5 m (dla Minimag 281 i Minimag 341), pó∏k´ na butl´ z gazem i przewód gazowy 1,5 m.

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