
Javítással, karbantartással és szerkezeti hegesz-
téssel foglalkozó iparosoknak ötvözetlen és öt-
vözött acél és alumínium hegesztéshez, vagy 
forrasztáshoz. Ez az erőteljes, intelligens, egy-
szerűen kezelhető készülék kiváló hegesztési 
tulajdonságokat kínál, és kézben a helyszínre vi-
hető. Kiváló megoldás a műhelyben végzett he-
gesztéshez vagy ha Ön mozgásban van. 

Korszerű kialakítás ad Önnek esélyt
A korszerű és modern anyagok pille könnyű, tartós, ütés-
álló házat biztosítanak, beépített kábelcsévélővel az egy-
szerű mozgathatóság érdekében. A 11,5kg-os kis tömeg 
könnyen mozgatható bármilyen bel- vagy kültéri munká-
hoz.

Alkalmazások
A készülék alkalmas ötvözetlen és erősen ötvözött acél 
vagy alumínium hegesztésére, vagy horganyzott lemezek 
MIG/MAG forrasztására. Használható tömör vagy önvé-
dő porbeles huzalhoz. Megbízható készülék javításhoz, 
karbantartáshoz vagy szerkezeti munkákhoz műhelyben 
vagy szabadban, különböző helyszíneken.
Egyfázisú hálózati tápjához könnyű csatlakozót találni. 
Hordozható generátorról ugyanúgy működik*. 

QSet™ az intelligens ívbeállítás
Állítsa be a lemezvastagságot, végezzen néhány másod-
percig próbahegesztést, és a készülék automatikusan 
beállítja a legjobb ívet. A QSet™ folyamatosan meg is 
tartja ezt a beállítást. A QSet™ révén könnyű a gép be-
állítása, egyenletes a minőség és egyszerű a kezelés. A 
huzalelőtolási sebesség és a feszültség hagyományos be-
állítása is lehetséges

* A hegesztőgép teljes kihasználásához 6,5kVA hordozható generátor 
szükséges automatikus feszültségszabályozással.

Hordozható MIG/MAG hegesztőgép beépített 
huzalelőtolóval 200 mm-es dobhoz 

• Javítás, karbantartás, szerkezeti munkák
• Mezőgazdasági alkalmazások
• Autójavítás
• Könnyű szerkezetgyártás
• Szállítás
• Oktatás
• Háztartási készülékek és bútorok
• Fűzőhegesztés
• Használható automatikus 
   feszültségszabályzós generátorral

Alkalmazási területek

Nagyobb hegesztési teljesítmény mint valaha
A PFC (teljesítmény tényező korrekció) 30%-kal nagyobb 
hegesztési teljesítményt biztosít ugyanarról a biztosíték-
ról.

Leírás
A Caddy®Mig C200i egy hatékony, kompakt inverteres 
áramforrás. A házba be van építve a huzalelőtoló és hely 
van a huzaldob számára is. Itt végezhető el a polaritás 
váltás is az önvédő porbeles huzal optimális leolvasztá-
sához.

Huzaldob típus
A huzaldob mérete: belső átmérő 51 mm, külső átmérő 
200 mm, szélesség 55 mm.

Ajánlott huzal/gáz párosítás
OK Autrod 12.51 Ø0,8 (0,6 & 1,0) ötvözetlen acélokhoz. 
Coreshield 15, Ø0,8 önvédő porbeles huzal ötvözet-
len acélokhoz. OK Autrod 19.30 Ø0,8 (1,0) MIG/MAG-
forrasztáshoz. OK Autrod 308LSi saválló acél hegesz-
téshez. OK Autros316LSi Ø0,8 (0,6 & 1,0) saválló acél 
hegesztéséhez. OK Autrod 5183 Ø1,0 alumínium hegesz-
téshez.

• Alkalmas ötvözetlen & ötvözött acélokhoz, 
   alumíniumhoz, valamint MIG/MAG-forrasztáshoz.

• QSet™, intelligens ív állítás, egyenletes minőség, 
   egyszerű beállítás

• PFC-vel van felszerelve – kielégíti a felharmonikusokra
   vonatkozó európai előírásokat = hatékony energia-
   felhasználás

• Egyszerű polaritás váltás = lehetséges önvédő 
  porbeles huzal használata

• Jó minőségű ESAB MXL 180/3m pisztollyal felszerelve

Caddy® Mig C200i 
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Tápfeszültség, V/f Hz    230 +-15%  / 1f 50/60
Biztosíték (lomha), A    16
Megszakító (MCB) 
EN 60898 B típus     20 
Tápkábel, Ø mm²       1.5
Maximális hegesztőáram, A   200 
Megengedett terhelés
 25% bi., A/V      180 /23
 100% bi., A/V    100/19
Teljesítménytényező max áram   0,99
Hatásfok, max. áramnál, %   82
Beállítási tartomány, A    30-200
Üresjárási feszültség, V    60
Huzal előtolási sebesség, m/min     2 – 12
Huzaldob max. mérete, mm (kg)     200 (5) 
Üresjárási teljesítmény, W       15
Méretek hxszxm, mm    449x198x347
Tömeg pisztollyal és kábellel, kg     11.5
Védettség     IP23C
Alkalmazási osztály    S
Szabványok     IEC/EN60974-1,  60974-5
      EN 60974-10
Üzemi hőmérséklet, °C     -10 to +40

Műszaki adatok

Rendelési adatok

Kopó alkatrészek

Huzalelektródák Ø200 mm dobon 

Leírás      Cikkszám 
Caddy® Mig C200i, 1f 230V   0349 312 030
½ raklap, 6db Caddy® MigC200i  0349 312 476
Kocsi gázpalack tartóval   0459 366 887

Szállítási terjedelem: 3m-es pisztoly, 3m hálózati kábel csatlakozóval, 
4,5m gáztömlő szerelvényekkel, testkábel csatlakozókkal, egyszerű váll-
szíj, kopó alkatrészekkel felszerelt pisztoly (0,8mm-es huzalhoz) és hasz-
nálati útmutató. 1 kg. OK Autrod 12.51 0,8mm-es a gépben.

Előtoló görgő     0349 311 890
Nyomógörgő      0349 312 062
Bevezető fúvóka, a tolóműben  0455 049 002
Gázterelő (1)     0700 200 054
Áramátadó (2) 0.8mm huzalhoz  0700 200 064
Áramátadó (2) 1,0mm huzalhoz  0700 200 066
Fúvóka rugó (3)    0700 200 078
Huzalvezető spirál (4), 0.6-0.8mm 
MS & porbeles    0700 200 085
Huzalvezető spirál (4), 0.9-1.2mm 
MS & porbeles    0700 200 087
PFTE huzalvezető(4), 0.6-0.8mm 
SS & bronz    0700 200 089
PFTE huzalvezető(4), 0.9-1.2mm 
Al, SS & bronz    0700 200 091 
Áramátadó adapter(5)   0700 200 072

Megnevezés  Huzal átmérő Cikkszám
OK Autrod 12.51  Ø 0.8  5kg 1251084600
Coreshield 15        Ø 0.8  4.5kg          35UE084630
OK Autrod 19.30,  Ø 0.8  5kg 1930084600
OK Autrod 308LSi; SS  Ø 0.8  5kg  1612084600
OK Autrod 316LSi, SS  Ø 0.8  5kg 1632084600
OK Autrod 5183, Al Ø 1.0  2kg 1816104620 

Minőségi tartozékok a minőségi hegesztőknek
Az ESAB a hegesztési tartozékok és kellékek széles vá-
lasztékát kínálja. A teljes választék és a termékek leírá-
sa elérhető honlapunkon, illetve forduljon a helyi ESAB 
képviselethez.

A vállszíj normál tartozék

Kocsi – a gázpalack és a CaddyMig® 
könnyű szállításához

1
23

45
A

z 
E

S
A

B
 fe

nn
ta

rt
ja

 a
 jo

go
t 

a 
sp

ec
ifi

ká
ci

ó 
el

őz
et

es
 b

ej
el

en
té

s 
né

lk
ül

i v
ál

to
zt

at
ás

áh
oz


