MIG/MAG zváračka Gys T3 auto DV

GYS T3 AUTO DV

MIG/MAG mikroprocesorová zváračka novej generácie
- ideálna do prostredia klampiarskych dielní pre opravy všetkých typov karosérií

Zváračka je špeciálne vyvinutá a určená pre opravy karosérií všetkých typov vozidiel v bežných
opravárenských dielňach a autoservisoch.

Základné možnosti zváračky

Spôsoby zvárania:
-

klasické MIG/MAG zváranie
prerušované zváranie s nastaviteľnou dobou prerušenia
bodové zváranie cez dieru (vyvarenie diery, dierové zvary)
zváranie hliníkových materiálov
MIG tvrdé spájkovanie

Zvariteľnosť materiálov:
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-

bežné oceľové karosárske plechy
vysokopevnostné oceľové karosárske plechy
nerez
hliníkové plechy
pozinkované plechy

Zváracie režimy
- manuálny
- synergický

Obidva zváracie režimy sú poloautomatické. Líšia sa len v počte voliteľných parametrov
zvárania.

Ak sa zmení jeden parameter zvárania, ostatné súvisiace parametre sa automaticky nastavia
na nové optimálne hodnoty.

Zváracie režimy sa nastavujú na ovládacom paneli.

Otočnými voličmi sa cez potenciometre nastavuje rýchlosť podávania drôtu a v prípade zvárania
bodových dierových zvarov aj veľkosť dierového zvaru.

Na prednej strane zváračky je viacpolohový prepínač nastavenia zváracieho výkonu. Pri ňom je
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tabuľka, ktorá názorne ukazuje:

- na akú hodnotu treba výkon zváračky (napätie, prúd) nastaviť na viacpolohovom prepínači
- akú fľašu s plynom treba použiť
- aký treba priemer prídavného materiálu
- aká je hrúbka zváraných plechov

Vysvetlivky k tabuľke:

Acier / Steel = oceľové karosárske plechy štandardnej akosti

Inox / Stainless steel = vysokopevnostné oceľové karosárske plechy v moderných vozidlách

Alu = hliníkové karosárske plechy

Brazing = tvrdé spájkovanie
Zásobníky zváracieho drôtu
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Zváračka má 3 zásobníky s podávačmi pre cievky s rôznym zváracím drôtom (prídavný zvárací
materiál).

Okrem toho sa na zváračku dajú pripojiť naraz dve fľaše s plynom (ochranná atmosféra).

Zváračka tak môže byť pripravená na zváranie alebo tvrdé spájkovanie akejkoľvek karosérie
bez pracovných prestojov. Netreba každú chvíľu meniť fľašu, alebo cievku so zváracím
drôtom.

Zásobník ø 100 je osobitne vhodný pre mäkké drôty typu AlSi5, alebo AlSi12.
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drôtu.
Zásobníky
s cievkami ø 200 mm, ø 300 mm majú k dispozícii 4-kladkové podávače zváracieho
Technické údaje
Štandardne sa zariadenie dodáva s vidlicou pre zapojenie do siete cez trojfázové pripojenie a
AM poistku 10 A.
Dá sa zapojiť aj cez jednofázové pripojenie, ale treba vymeniť pripojovaciu vidlicu.

sieťové napájanie
230 / 400 V
poistka typ AM
10 A
zvárací prúd

15 - 200 A

výkonový generátor
5 kVA
rozmery (zváračka so zapojenými hadicami)
šírka 400 mm / hĺbka 1200 mm / výška 1650 mm
hmotnosť
72 kg
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