
ZIKA - APARAT SUDURÃ MIG-350A-I2

Tensiune Sigurantã Curent Tensiune Factor  Vitezã Greu- Dimensiuni  
alimen- fuzibilã nominal mers utilizare avans sârmã tate mm (l/w/h)
tare intrare în gol 350A

380V 16A x 3 MIG 50÷350A 16,5÷31,5V 60% 3÷15 m/min 36 Kg 550x280x545
MMA35÷350A 16,5÷33V
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Aparat de sudurã destinat sudurii în gaz
protector tip MIG/MAG ( utilizând role sârmã
sudurã cu Ø0,6÷Ø1,2mm ), cu utilizare largã
în sectoarele industriale ce necesita 
operatii de sudare în regim intensiv 
(factor de utilizare 60% la 350A), prevãzut cu
unitate alimentare externã.

ZIKA MIG-350A-I2
Art.Nr. 03702 353 350

Complet de livrare ZIKA MIG-350A I2
Denumire Art.Nr. Cant.
Aparat sudurã MIG-350A 03702 353 350/a 1
Unitate alimentare sarma (Ømax=1,2) 03702 353 350/b 1
Pistol MIG-MAG TB-36/4 03984 350 364 1
Cablu de masã 1
Debitmetru Ar/CO2 + încãlzitor electric 1
Cablu alimentare 2m. 1

Caracteristici

fara unitate
mobila

Unitate alimentare sârmă mobilă Sistem avans sârmă cu 4 role

• Display digital pentru reglaj fin al parametrilor
de sudare și al vitezei de avans a sârmei;

• Ce mai recentă tehnologie IGBT;

• Greutate redusă și grad mare de manevrabili-
tate în interiorul atelierului;

•  Robust, durabil și foarte fiabil.

• Unitate mobilă de alimentare cu sârmă , 
pentru asigurarea unei raze mari de acțiune.

• Carcasă rigidă cu protecție împotriva prafului,
perfect pentru utilizarea atât în atelier, cât și în
spații deschise.
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Descriere si aplicatii

• Un aparat de sudurã destinat executiei sudurilor
folosind atât sârmã - la role de 5kg sau 15Kg -  cât si
electrozi înveliti.

• Solutie perfectã în sectoarele industriale si nu numai,
locuri unde sunt necesare operatii de sudare în regim
intensiv, cu sârmã de Ø 0,6-Ø 1,2mm.

• Aparat de sudurã ce utilizeazã tehnologie IGBT - cea
mai avansatã tehnologie în domeniu, o tehnologie ce
conferã parametrii stabili de sudare si performante
sporite pe tot parcursul operatiei.

• Perfect pentru utilizare cu sârmã tubularã cu flux (ex.
Z-71) - solutia realizãrii unor cordoane de sudurã de
înaltã calitate.

• Mobilitate sporitã, atât datoritã unitãtii externe de ali-
mentare, cãt si rotilor cu care este echipat, douã com-
ponente ce oferã aparatului o bunã manevrabilitate în
incinta atelierului.

• Protectie la suprasarcinã si protectie la fazã lipsã;

• Poate functiona cu un generator cu iesire de 15KVA.

Avantaje

• Display digital pentru usurintã la reglarea curentului
de sudare si a vitezei de avans a sârmei;

• Tehnologie IGBT pentru performantã extremã în
regim intensiv de lucru;

• Usor si portabil / Rigid, durabil; 

• Destinat utilizãrii cu:  sârmã plinã / sârmã tubularã /
electrozi înveliti;

• 3 butoane pentru reglajul fin al vitezei de avans a
sârmei, a curentului de sudare precum si a propri-
etãtilor arcului electric;

• Unitate externã avans sârmã de constructie robustã,
pentru o durabilitate sporitã, cu mecanism de avans
cu 4 role presoare;

• Optiune pentru inversare polaritate.


