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MIG/MAG-zvárací zdroj 
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• odbočkový zvárací zdroj (skoková regulácia) 
• zváranie metódami MIG/MAG 
• zdroj s ramenom 
• kvapalinou chladený horák 
• elektronická tlmivka 
• nastavenie výletu drôtu 
• nastavenie štartovacej rýchlosti 
• digitálne ukazovatele zváracích veličín (A+V) 
• hrubé a jemné ladenie rýchlosti podávania drôtu 
• signalizácia prehriatia 
• signalizácia poruchy čerpadla 
• 36 napäťových stupňov 
• tlačidlo napätia naprázdno 
• centrálna koncovka horáka 
• štvorkladkový systém podávania drôtu v základnej výbave pre drôt 1,0-1,2 mm 
• konektor na ohrev plynu 
• beznapäťové zavádzanie drôtu 
• chybové hlásenia horáka 

For MIG 620 FWS 
 

 

 
Sieťové napätie  3 x 400 V 
Istenie (pomalé) 3 x 63 A 
Rozsah zváracieho prúdu 80 – 600 A 
Dovolený zaťažovateľ pri 20 °C 600 A / 60% 

Dovolený zaťažovateľ pri 20 °C 500 A / 100% 
Rozmery zdroja DxŠxV v mm 1070 x 510 x 1090 
Rozmery ramena DxŠxV v mm 670 x 275 x 470 

Hmotnosť 249 kg 
   

  

 
Vlastnosti 

 Unikátna konštrukcia 
 
Unikátna konštrukcia zváracieho zdroja s ramenom výrazne zvyšuje akčný rádius, 
produktivitu a mobilitu zvárača, uľahčuje jeho prácu a v neposlednom rade  zabraňuje 
preseknutiu kábla zváracieho horáka. Pri novej modelovej rade zváracích 
poloautomatov sa využila overená konštrukcia z predchádzajúcej rady 389 – 669, 
avšak optimalizáciou jednotlivých konštrukčných prvkov sa podarilo zvýšiť dovolený 
zaťažovateľ zdrojov oproti predchádzajúcim modelom.  Vzhľadom k tomu, že všetky 
konštrukčné prvky sú predimenzované, tieto zdroje patria medzi najvýkonnejšie na 
domácom trhu a uplatňujú sa v najťažších prevádzkach pri zváraní veľkých zvarencov.   
 
Komfort, bezpečnosť, produktivita 
 
S ohľadom na vysoký dovolený zaťažovatel je tento zvárací zdroj určený do 
viacsmenných prevádzok.  Bezpečná prevádzka aj pri vysokej teplote okolia je 
zaručená vďaka výkonnému chladeniu transformátora a tiež kvapalinou chladenému 
horáku. Zdroj má štvorkladkový systém podávania drôtu, (kladky ø 37 mm), možnosť 
zvárania aj  trubičkovým   drôtom, tlmivku s prepínaním indukčnosti, automatické 
odpájanie chladiaceho okruhu horáka,  bezprúdové zavádzanie drôtu, predvoľbu 
približovacej rýchlosti, nastavenie času vypĺňania krátera, digitálne zobrazenie 
zváracích veličín, bodové zváranie prievarom, 2T-4T spínanie horáka, signalizáciu 
prehriatia s blokovaním, možnosť nastavenia výletu drôtu po zváraní, signalizáciu 
poruchy horáka, konektor na ohrev plynu 
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