
ZIKA - APARAT SUDURÃ MIG-200A

Tensiune Frecventã Curent Tensiune Domeniu  Tensiune Factor Randa- Greu- Dimensiuni  
alimen- curent nominal mers utilizare iesire utilizare ment tate mm (l/w/h)
tare intrare intrare în gol

1 fazã 50/60Hz MIG:37,5 MIG:60V MIG:40-200A MIG:24V 60% 80% 21Kg 467x243x447 
AC220V MMA:32,9 MMA:60V MMA:30-160A MMA:26,4V
+15%

©
 W

R
O

 -
 0

4
/2

0
1
4
 -

 0
9
-0

2
1

Aparat de sudurã bivalent ce permite
atât sudare MIG/MAG (în gaz inert), cât si
MMA (cu electrod înveit):

• MIG/MAG - role sârmã sudurã
5/15Kg cu Ø0,8÷Ø1,0mm cu utilizare
largã în industrie (pentru realizarea
sudurilor în regim intensiv la un curent de
pânã la 166A);
• MMA - electrozi max.Ø3,25mm (ptr.
îmbinãri prin sudurã generale sau la lucrãri
de reparatii).

ZIKA MIG-200A
Art.Nr. 03702 353 200

Invertor în curent mono-fazat destinat
sudurii în gaz protector, ce oferã cea mai
modernã tehnologie din domeniul inver-
toarelor de sudurã.

Complet de livrare ZIKA MIG-200A
Denumire Art.Nr. Cant.
Invertor sudurã MIG-200A 03702 353 200 1
Pistol MIG-MAG 1
Valizã transport 1
Cabluri de masã 1
Debitmetru Ar/CO2 1
Cablu alimentare 2m. 1

Caracteristici

Performantã la realizarea cordoanelor de
sudurã, prin utilizarea celei mai moderne
tehnologii tip invertor.

• Principiul de lucru este de a transfor-
ma frecventa de intrare de 50/60Hz a
curentului alternativ de intrare in curent
continuu de mare putere, cu frecvente
pânã la 15kHz/16kHz. Invertorul trans-
formã tensiunea de alimentare de
220V-curent alternativ, în pulsuri de
tensiune joasã, cu frecvente variabile,
functie de gradul de utilizare al
aparatului.

Portabilitate si greutate redusã
• Datoritã importantelor reduceri de
greutate si volum de la transformatorul
principal, tehnologia tip invertor creste
eficienta în procesul de sudare cu cca.
30%. 

Sudurã în gaz protector de cea mai nouã
tehnologie.

• Este echipat cu un circuit electronic
reactiv, circuit ce poate controla rapid
si cu precizie procesul de tranzitie al
arcului electric, oferind caracteristici
excelente de sudurii. 

Utilizare
• Aparatul poate fi utilizat pe scarã
largã în industrie, santiere navale,
structuri otel etc. deoarece oferã efi-
cienta ridicatã si economie însemnatã
de energie.
• Realizeazã o sudurã continuã si sta-
bilã la tensiune scazutã, potrivitã mai
ales pentru sudarea plãcilor de otel cu
continut mic de carbon, aliajelor din
otel si inox.

Caracteristici tehnico-functionale moderne
Comparativ cu aparatul de sudurã sin-
ergic si alte aparate, ZIKA MIG-200A
are urmatoarele avantaje: 
• Vitezã de avans constantã a sârmei -
sistem de avans sârmã cu 2 role;
• Mai putini stropi la executare cordon;
• Economie de energie;
• Zgomot electromagnetic redus;
• Protectie la suprasarcinã;
• Conectare rapidã; 
• Compact; 
•  Economic; 
• Functii de compensare a fluctuatilor
de curent din retea;
• Scântei mici;
• Arc de sudurã bun;
• Baie de sudurã uniformã;
• Capacitate de echilibrare automatã
a impulsurilor electrice; 
• Factor mare de utilizare (60%)


