
•Zwarta, prosta i stabilna konstrukcja
êród∏a pràdu wyposa˝ona w ko∏a

•Prosty w obs∏udze-elementy regula-
cyjne i nastawcze wyprowadzono 
na p∏yt´ czo∏owà zespo∏u podajàcego

•Spawanie w trybie pracy STANDARD,
PULS i PULS MODULOWANY

•Cyfrowe wyÊwietlacze informujà 
o wybranym programie i parametrach
spawania

•Zdalna regulacja parametrów spawania
z uchwytu spawalniczego

•Pami´ç parametrów spawania
•Mo˝liwoÊç spawania metodà MMA

Synermig 402
Inwertorowy pó∏automat spawalniczy

Zastosowanie
Inwertorowy synergicznie sterowany pó∏automat spawal-
niczy Synermig 402 przeznaczony jest do spawania stali
w´glowych, stali stopowych metodà MAG drutami stalo-
wymi pe∏nymi lub drutami rdzenowymi oraz stopów alu-
minium metodà MIG drutami aluminiowymi. Umo˝liwia
równie˝ spawanie metodà MMA. 
Zastosowane rozwiàzania konstrukcyjne pozwalajà osià-
gaç doskona∏e efekty technologiczne przy ∏àczeniu ele-
mentów konstrukcyjnych poprzez wybór pracy w trybie:
- STANDARD (spawanie pràdem sta∏ym ciàg∏ym) -
przenoszenie metalu w ∏uku odbywa si´ w sposób zwar-
ciowy lub natryskowy,
- PULS (spawanie ukszta∏towanym przebiegiem pràdu i
napi´cia) - bezzwarciowe przenoszenie drobnych kropel
metalu w ∏uku,
- PULS MODULOWANY (spawanie ze zmiennà mocà
pràdem pulsujàcym)-bezzwarciowe przenoszenie kropel
metalu w ∏uku z regulowanà iloÊcià wprowadzonego
ciep∏a.
Uk∏ad sterowania dla metody MIG/MAG pozwala wyko-
rzystaç jednà z nast´pujàcych funkcji: 2-takt standard-
owy, 2-takt z goràcym startem i wype∏niaczem krateru, 
4-takt standardowy, 4-takt  z goràcym startem i wype∏-
niaczem krateru lub spawanie punktowe. Pó∏automat
umo˝liwia wykonanie po∏àczeƒ spawanych metodà MMA
elektrodami; zasadowymi, rutylowymi i celulozowymi.

Budowa i wyposa˝enie
W sk∏ad pó∏automatu wchodzà: inwertorowe êród∏o
pràdu spawania, zespó∏ podajàcy drut, zestaw przewodów
∏àczàcych êród∏o z zespo∏em podajàcym i przewód 
z zaciskiem masowym. Pó∏automat mo˝e wspó∏pracowaç
z typowymi uchwytami spawalniczymi ch∏odzonymi
cieczà lub gazem os∏onowym oraz uchwytami z zdalnà
nastawà parametrów spawania.
Standardowo pó∏automat wyposa˝ono w 40 programów
podstawowych, 8 programów do lutospawania, 4 pro-
gramy do spawania drutami rdzeniowymi i jeden pro-
gram do spawania stali duplex. Na ˝yczenie klienta pro-
ducent mo˝e wprowadziç dodatkowe programy spec-
jalne. Uk∏ad sterowania zapewnia równie˝ rejestrowanie
parametrów spawania. Pakiety programowe pozwalajà
na wizualizacj´ i dokumentowanie zarejestrowanych
danych w postaci plików programowych.
Pó∏automat spe∏nia wymagania normy EN-60974.



Napi´cie zasilania 3 x 400 V/50 Hz
Znamionowa moc zasilania 23 KVA
Znamionowy pràd spawania
– w cyklu (P) 100% 400 A
Zakres pràdu spawania 23 – 430 A
Napi´cie wtórne stanu ja∏owego 62 V
Ârednica spoiwa
– stalowe 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm
– rdzeniowe 1,0; 1,2; 1,6 mm
– aluminiowe 1,0; 1,2; 1,6 mm
Pr´dkoÊç podawania drutu 0,8 – 25 m/min
Czas spawania punktowego 0,2 – 12,75 s
Stopieƒ ochrony
– êród∏o pràdu IP23
– zespó∏ podajàcy IP20
PojemnoÊç zbiornika cieczy ch∏odzàcej 5 l
Masa
– êród∏o pràdu 103,5 kg
– zespó∏ podajàcy 18,5 kg
Wymiary (d∏/szer/wys)
– êród∏o pràdu 994x557x880 mm
– zespó∏ podajàcy 726x290x418 mm

Dane techniczne: 
Synermig 402

OPIS Numer katalogowy
Synermig 402 (wersja z przewodami ∏àczàcymi L=2 m) 0349308160
Akcesoria
Zespó∏ przewodów L=2 m 0349308152
Zespó∏ przewodów L=5 m 0349308153
Zespó∏ przewodów L=7 m 0349308154
Zespó∏ przewodów L=10 m 0349308155
Zespó∏ przewodów L=12 m 0349308156
Zespó∏ przewodów L=15 m 0349308157
èród∏o pràdu Synermig 402 0349307189
Zespó∏ podajàcy ZP-S 0349307750
Uchwyt spawalniczy MB501 UP DOWN L= 3 m 0349482307
Uchwyt spawalniczy MB240UP DOWN L= 3 m 0349482150
Uchwyt spawalniczy MB501 L= 3 m 0349482206
Uchwyt spawalniczy MB36KD L= 3 m L= 3 m 0349 495 208
Zespó∏ przewodów L=12 m 0349303544

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

Dostawa obejmuje
èród∏o pràdu Synermig 402 (0349307189) z przewodem zasilajàcym L=5 m, zespó∏ podajàcy ZP-S (0349307750),
zestaw przewodów ∏àczàcych L=2 m (0349308152) i  przewód z zaciskiem masowym L=5 m (0156743881).
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