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1 BIZTONSÁG

1.1 Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!

VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.

FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.

VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).

1.2 Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.

Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.

1. Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.

2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt

beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő

munkavégzés megkezdésekor
3. A munkahelynek

○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
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4. Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a

lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami

beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
5. Általános óvintézkedések:

○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet

munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.

FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.

AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
• A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően

telepítse és földelje.
• Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram

alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
• Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
• Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen

AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt

konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.

• Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
• A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF

hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos

oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.

○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.

A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
• Tartsa a fejét a füsttől távol.
• Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét

megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.

AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
• Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és

védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
• Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
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ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.

MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
• Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.

Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.

• Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
• Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó

alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
• A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,

hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
• Ne használja zárt tartályok közelében.

MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!

VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!

VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.

MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.

Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.

További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
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Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
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2 BEVEZETÉS
A Mig C170 3ph, Mig C200 3ph és a Mig C250 3ph fokozatvezérlésű, kompakt kialakítású
áramforrás tömör acél, rozsdamentes acél vagy alumínium huzallal, illetve üreges huzallal
való hegesztéshez, védőgázzal vagy anélkül. A homogén huzallal/védőgázzal és gázmentes
üreges huzallal végzett hegesztés a huzaladagoló egységnél található kapcsolóterminálon
lévő + és - csatlakozások felcserélésével vehető igénybe.

A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.

2.1 Berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:

• Hegesztőpisztoly
• Testkábel bilinccsel
• Gázpalacktartó
• Kezelési utasítás
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3 MŰSZAKI ADATOK

Mig C170 3ph Mig C200 3ph Mig C250 3ph
Feszültség 400-415 V, 3~ 50/60

Hz
400-415 V, 3~ 50/60
Hz

230/400-415 V,
3~ 50/60 Hz

Megengedett terhelés
100 %-os
eszközkihasználtság
esetén

100 A 120 A 150 A

60 %-os
eszközkihasználtság
esetén

130 A 150 A 190 A

35 %-os
eszközkihasználtság
esetén

170 A 200 A 250 A

Beállítási tartomány (DC) 30-170 A 30-200 A 40-280 A
Üresjárási feszültség 18,0 -34,8 V 16,0 -31,8 V 15,0 -37,0 V
Üresjárási áram 310 W 210 W 340 W
Teljesítménytényező max.
terhelés esetén

0,97 0,97 0,94

Szabályozó feszültség 42 V, 50/60 Hz 42 V, 50/60 Hz 42 V, 50/60 Hz
Huzalelőtolási sebesség 1,0-17 m/perc 1,0-17 m/perc 1,0-17 m/perc
Kioltási idő 0,02-0,25

másodperc
0,02-0,25
másodperc

0,02-0,25
másodperc

Ponthegesztés 0,2-2,5 másodperc 0,2-2,5 másodperc 0,2-2,5
másodperc

Hegesztőpisztoly
csatlakozása

EURO EURO EURO

Huzalméret tartománya 0,6–0,8 (Fe, SS) 0,6-1,0 (Fe, SS) 0,6-1,2 (Fe, SS)
1,0 (Al) 1,0 (Al) 1,0–1,2 (Al)
0,8 (FCW) 0,8–1,0

(hegesztőpor töltetű)
0,8-1,2
(hegesztőpor
töltetű)

0,8–1,0 (CuSi) 0,8–1,0 (CuSi) 0,8–1,0 (CuSi)
A huzalcséve maximális
átmérője/tömege

300 mm/15 kg 300 mm/15 kg 300 mm/15 kg

Méretek H × Sz × M 860x420x730 mm 860x420x730 mm 860×420×730 mm
Tömeg 67,5 kg 72,5 kg 82 kg
Üzemi hőmérséklet -10 °C és +40 °C

között
-10 °C és +40 °C
között

-10 °C és +40 °C
között

Szállítási hőmérséklet -20 °C és +55 °C
között

-20 °C és +55 °C
között

-20 °C és +55 °C
között

A készülékház
érintésvédelmi osztálya

IP 21 IP 21 IP 21

Alkalmazás besorolása



3 MŰSZAKI ADATOK

0463 344 101 - 10 - © ESAB AB 2022

Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust legfeljebb 40 °C-ra tervezték.

A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.

Az IP21 jelű berendezés beltéri használatra szolgál.

Alkalmazási osztály

A szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
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4 TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.

MEGJEGYZÉS!
Csatlakoztassa az áramforrást 0,268 (C250 3ph) ohmos vagy kisebb hálózati
impedanciájú elektromos hálózathoz. Amennyiben a hálózat impedanciája nagyobb,
fennáll a veszély, hogy a világítóeszközök villódzni fognak.

VIGYÁZAT!
A terméket ipari használatra tervezték. Lakókörnyezetben a berendezés
interferenciát okozhat. A megfelelő óvintézkedések megtétele a felhasználó
feladata.

4.1 Helyszín
A hegesztő áramforrást úgy kell elhelyezni, hogy semmi ne akadályozza a hűtőlevegő
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.

4.2 Az alkatrészek összeszerelése

FIGYELMEZTETÉS!
Az áramforrást leszerelt kerekekkel csomagoljuk és szállítjuk.

Használat előtt szerelje fel a kerekeket az utasításoknak megfelelően.
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4.3 Elektromos szerelés

4.4 Hálózati áramellátás
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő feszültségre van kapcsolva és megfelelő méretű
biztosítékkal védett. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.

Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival

Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet

Mig C170 3ph Mig C200 3ph Mig C250 3ph
Feszültség V 400-415 V,

3~ 50/60 Hz
400-415 V,
3~ 50/60 Hz

230/400-415 V,
3~ 50/60 Hz

Áram A
100%-os működési ciklus 4,0 4,83 12,1/6,06
60%-os b.i. esetén 6,1 7,3 17,6/9,99
35%-os működési ciklus 8,9 10,87 25,3/15,21
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Mig C170 3ph Mig C200 3ph Mig C250 3ph
A hálózati kábel
keresztmetszete, mm2

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 / 4 x 1,5

Biztosíték, lassú A 10 16 25/16

MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Egyéb régiók esetén a műveletre alkalmas,
valamint a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő tápkábeleket kell alkalmazni.
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5 ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!

FIGYELMEZTETÉS!
A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak; legyen nagyon
óvatos!

FIGYELMEZTETÉS!
Hogy a tekercs ne csúszhasson le
az agyról: Rögzítse a tekercset úgy,
hogy a piros gombot az agy melletti
figyelmeztető tábla szerint elfordítja.

FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
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5.1 Csatlakozó- és vezérlőeszközök

1. Hálózati áramellátás főkapcsolója 7. A testkábel kábel bekötése (-), alacsony
induktancia

2. Jelzőlámpa, áramellátás BE/KI 8. Gomb a ponthegesztés
BE/KI-kapcsolásához és az idő
beállításához

3. Narancsszínű jelzőlámpa,
túlmelegedés

9. A huzaladagolási sebesség kiválasztó
gombja

4. Hegesztőfeszültség kapcsolója 10.Digitális mérőeszköz – V/A (opcionális,
lásd a „TARTOZÉKOK” című fejezetet)

5. EURO-csatlakozó a
hegesztőpisztolyhoz

11. Testkábel bilinccsel

6. A testkábel bekötése (-), magas
induktancia

12.A kioltási idő kiválasztó gombja
(a vezérlőkártyán)

5.2 Hegesztés védőgáz nélkül
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5.3 Huzaladagolási nyomás
Kezdje azzal, hogy biztosítja, hogy a huzal egyenletesen haladjon keresztül a vezetőgörgőn.
Majd állítsa be a huzalelőtoló feszítőgörgőjének nyomását. Fontos, hogy a nyomás ne
legyen túl nagy.

A ábra B ábra

Az adagoló nyomás megfelelő beállításának ellenőrzésére használhat egy szigetelt tárgyat,
például egy fadarabot.

Amikor a hegesztőpisztolyt kb. 5 mm-re tartja a fadarabtól (A ábra), az adagológörgőknek
csúszniuk kell.

Amikor a hegesztőpisztolyt kb. 50 mm-re tartja a fadarabtól (B ábra), a huzalnak
meggörbülve túl kell lógnia.

5.4 A huzal cseréje és bevezetése
• Nyissa ki az oldalsó panelt.
• Visszahajtva kapcsolja ki a nyomásérzékelőt; a nyomástovábbító görgők felfelé

mozdulnak el.
• Egyenesítse ki az új huzal 10-20 cm-ét. Mielőtt a huzal végét beillesztené a

huzaladagoló egységbe, távolítsa el a sorjákat és az éles széleket.
• Ellenőrizze, hogy a huzal megfelelően illeszkedjen a huzaltovábbító vájatába és az

adagoló csúcsba, és a huzalvezetőbe.
• Rögzítse a nyomásérzékelőt.
• Csukja be az oldalsó panelt.

5.5 Túlhevülés elleni védelem
Amikor bekapcsolja az áramforrást a főkapcsoló [1] segítségével, a jelzőlámpa [2] világít, a
lámpa [3] pedig nem világít – a berendezés üzemkész. Ha a belső hőmérséklet túlságosan
magassá válik, a hegesztés félbeszakad és kikapcsol. Ezt az állapotot az áramforrás elülső
részén lévő narancsszínű jelzőlámpa [3] felgyulladása jelzi. A hőmérséklet lecsökkenésekor
automatikusan visszaáll eredeti helyzetébe.
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6 KARBANTARTÁS

MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.

VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.

6.1 Ellenőrzés és tisztítás
Huzaladagoló egység
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a huzaladagoló egység ne legyen elszennyeződve.

• A huzaladagoló egység elkopott részeit rendszeresen meg kell tisztítani és cserélni
kell, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Megjegyzendő, hogy ha az előfeszítés
túl erős, a nyomógörgő, az adagológörgő és a huzalvezető túlzottan elkophat.

A fékagy
A fékagyat a berendezés leszállításakor beállítják. Ha utánállítás szükséges, kövesse az
alábbi utasításokat. Úgy állítsa be a fékagyat, hogy a huzaladagolás leállításakor a huzal
kicsit laza maradjon.

• A féknyomaték beállítása:
○ A piros kart fordítsa rögzített

állásba.
○ Illessze be a csavarhúzót a

fékagyon lévő rugókba.

A féknyomaték csökkentéséhez az
óramutató járásával azonos irányban
fordítsa el a rugókat.
A féknyomaték növeléséhez az
óramutató járásával ellentétes irányba
fordítsa el a rugókat.
Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy
mindkét rugót azonos mértékben
fordítsa el.

Hegesztőpisztoly
• A hegesztőpisztoly kopó alkatrészeit rendszeres meg kell tisztítani és cserélni kell,

hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Rendszeresen fúvassa ki a huzalvezetőt és
tisztítsa meg a fúvókacsúcsot.
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7 HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel.

A hiba típusa Intézkedések
Nincs ív • Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.

• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy helyes áramérték legyen beállítva.
Hegesztés közben
megszakad a
hegesztőáram-ellátás.

• Ellenőrizze, hogy a túlhevülést megakadályozó kapcsoló
működésbe lépett-e (világít-e az előlapon a narancsszínű
lámpa)?

• Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni
kapcsolók gyakran lépnek
működésbe.

• Ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el a légbemeneti vagy
a légkimeneti nyílások.

• Győződjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az
áramforrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).

Gyenge hegesztési
teljesítmény

• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.

• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat használ-e.
• Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
• Győződjön meg róla, hogy a huzaladagoló egység a

megfelelő görgőket használja, és állítsa be a
feszítőgörgőjének nyomását.
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8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE

VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.

A Mig C170 3ph, Mig C200 3ph és Mig C250 3ph kialakítása és tesztelése az IEC-/ EN
60974-1 és IEC-/ EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A
szervizelést vagy javítást végző szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék
továbbra is megfeleljen az említett szabványnak.

Pót- és kopó alkatrészek a legközelebbi ESAB forgalmazótól rendelhetőek. Lásd: esab.com.
Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a pótalkatrész
listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés összeállítását és a
pontos szállítást.
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GRAFIKON

Mig C170 3ph, 400-415 V



GRAFIKON
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Mig C200 3ph, 400-415 V



GRAFIKON
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Mig C250 3ph, 400-415 V



GRAFIKON

0463 344 101 - 23 - © ESAB AB 2022

Mig C250 3ph, 230/400-415 V
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RENDELÉSI SZÁM

Ordering no. Denomination Type Notes
0349 308 670 Power source OrigoTM Mig C170 3ph 400-415 V 3~50/60Hz
0349 308 290 Power source OrigoTM Mig C200 3ph 400-415 V 3~50/60Hz
0349 307 840 Power source OrigoTM Mig C250 3ph 400-415 V 3~50/60Hz
0349 309 410 Power source OrigoTM Mig C250 3ph 230/400-415 V

3~50/60Hz
0349 300 524 Spare parts list Mig C170 3ph,

Mig C200 3ph,
Mig C250 3ph

A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
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KOPÓ ALKATRÉSZEK

(W. F. Mechanism 0455 890 890)

Item Denomination Ordering no. Notes
A Pressure roller 0455 907 001
B Feed roller 0367 556 001 Ø0.6-0.8 mm Fe, Ss, cored wire.

0367 556 002 Ø0.8-1.0 mm Fe, Ss, cored wire.
0367 556 003 Ø1.0-1.2 mm Fe, Ss, cored wire.
0367 556 004 Ø1.0-1.2 mm Al wire.

C Inlet nozzle 0466 074 001
D Insert tube 0455 894 001 Plastic, must be used together with item

0455 885 001, for welding with Al wire.
0455 889 001 Steel, must be used together with item

0455 886 001.
E Outlet nozzle 0455 885 001 Must be used together with item

0455 894 001, for welding with Al wire.
0455 886 001 Must be used together with item

0455 889 001.

The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.

Welding with aluminium wires
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires
MUST be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wires,
equipped with appropriate wear parts.
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TARTOZÉKOK

0349 302 598 Digital meter

0349 302 250 Transformer kit for CO2 heater

0349 309 310 Polarity change KIT
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For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00

http://manuals.esab.com

http://www.esab.com
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