




Zastosowania

Origo™Mig 402c/502c/652c
Nowa technologia półautomatów do cięŜkich zadań

Mocne i wytrzymałe
Origo™ Mig 402c / 502c / 652c są wytrzymałymi i mocnymi 
źródłami prądu, „c” oznacza hybrydowe rozwiązanie bloku 
mocy z transformatorem mocy i inwertorem po stronie wtórnej, 
urządzenia przeznaczone są do wysokowydajnego spawania 
metodą MIG/MAG z płynną regulacją dynamiki łuku, spawania 
elektrodą otuloną oraz żłobienia elektropowietrznego
dodatkowa opcja to możliwość spawania metodą TIG DC.

Źródło prądu Origo™Mig 502c/652c (402c – opcja) 
standardowo wyposażone są w panel A13 z miernikami V/A z 
funkcjami do spawania metodą MMA, żłobienia 
elektropowietrznego oraz do spawania metodą TIG DC. W 
metodzie MMA można regulować wartość funkcji Hot Start oraz 
Arc Force

True Arc Voltage – gwarancja spawania z nastawioną
wartością napięcia bez względu na długość Zespołów 
przewodów i uchwytu spawalniczego

Sprawdzona technologia, połączona z opracowanym przez 
ESAB oprogramowaniem zapewnia wysoką niezawodność
oraz doskonałe rezultaty spawania. 

Wytrzymała, metalowa obudowa czyni te urządzenia idealnym 
rozwiązaniem do pracy w trudnych warunkach.

Duże koła, wytrzymałe uchwyty do podnoszenia oraz podstawa 
zaprojektowana do transportu wózkiem widłowym pozwalają na 
łatwe przemieszczanie jednostki.  

Łatwe w uŜyciu
Szeroki zakres płynnych nastaw: napięcia i indukcyjność
regulowane za pomocą jednego pokrętła pozwalają na łatwą
optymalizację parametrów dla szerokiego zakresu 
stosowanych materiałów wypełniających oraz gazów. 

Opatentowany system ELP, ESAB LogicPump, automatycznie 
uruchamia pompę systemu chłodzenia wewnątrz urządzenia 
gdy zostanie podłączony chłodzony cieczą uchwyt do 
podajnika drutu Origo™ Feed 304 M13 lub Origo™ Feed 484 
M13. Eliminuje to ryzyko przegrzania uchwytu spawalniczego i 
zapobiega w ten sposób kosztownym naprawom. W przypadku 
podłączenia uchwytu chłodzonego powietrzem, pompa wyłącza 
się automatycznie obniżając tym samym poziom hałasu oraz 
wydłużając czas swojej eksploatacji.

Elastyczność

W wielu dziedzinach gospodarki niezbędne są szybkie 
zmiany linii produkcyjnych. Urządzenia te spełniają
potrzebę mobilności oraz wysokiej wydajności ponieważ
pozwalają na spawanie zarówno metodą MIG/MAG jak 
i elektrodą otuloną, a także na żłobienie elektropowietrzne
oraz TIG DC. 

Urządzenia Origo™ Mig 402c/502c/652c są ekonomiczne, 
wysokowydajne, wszechstronne, a także zapewniają
wysoką jakość produkcji przy ogólnych kosztach spawania 
na niskim poziomie. Obudowa IP23 czyni z nich idealne 
rozwiązanie do wykonywania ciężkich prac na zewnątrz 
budynków przy różnych warunkach atmosferycznych.

Stopień ochrony jest zgodny z normami EN 60974-1, EN 
60974-10.

• Źródło prądu spawania metodą MIG/MAG, elektrodą otuloną
MMA oraz elektrożłobienie i TIG DC - opłacalne połączenie.

• Wytrzymała, metalowa obudowa, z filtrem powietrza jako opcja 
- zaprojektowana do pracy w zanieczyszczonym i korozyjnym 
środowisku.

• Kompensacja napięcia zasilania - stabilna regulacja 
spawania.

• Płynna kontrola napięcia - dokładna regulacja oraz 
możliwość zdalnego sterowania.

• Wbudowany system chłodzenia – wersja „w”.

• ELP, ESAB LogicPump - automatycznie uruchamia pompę
cieczy gdy podłączony jest uchwyt chłodzony cieczą.

• Cyfrowy miernik V/A na wyświetlaczu podajnika - rozszerzona 
funkcjonalność.

• Płynna regulacja indukcyjności (dynamiki) łuku –
stosowanie różnych, typowych i rzadko stosowanych 
materiałów dodatkowych do spawania odpowiedzialnych 
konstrukcji o wysokiej jakości połączenia z bezodpryskowym 
licem spoiny

Budownictwo

Maszyny przenośne

Odlewnie

Zakłady produkcji rur

Stocznie i platformy morskie

Przemysł wydobywczy



Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Zawartość dostawy: przewód zasilający z 
wtyczką dostosowaną do mocy urządzenia, 
przewód masowy 5m z zaciskiem imadełkowym, 
platforma na butle z gazem, trzpień dla podajnika 
drutu oraz instrukcja DTR.

Origo™ Mig 402c Origo™ Mig 502c Origo™ Mig 652c
Napięcie zasilające V, Hz 230/400-415, 3 ~ 50/60 230/400-415, 3 ~ 50/60 230/400-415, 3 ~ 50/60Hz
Dopuszczalne obciążenie przy 

60% cykl roboczy, A/V 400 / 34 500 / 39 650 / 41
100% cykl roboczy, A/V 310 / 30 400 / 34 500 / 39
Zakres nastaw (DC) A/V MIG/MAG 20 / 14 - 400 / 34 20 / 14 - 500 / 39 20 / 14 - 650 / 44 

MMA             20 / 21- 400 / 36                20 / 21 - 500 / 40                 20 / 21 - 650 / 44
Napięcie jałowe, V 53-58 53-60 53-60
Moc stanu jałowego, W 500 550 670
z jednostką chłodzącą, W 700 750 870
Współczynnik mocy przy 
maks natężeniu 0,88 0,90 0,90

Sprawność przy natężeniu, % 70 72 76
Napięcie sterujące V, Hz 42, 50/60 42, 50/60 42, 50/60
Wymiary dł. x szer x wys., mm 800 x 640 x 835 800 x 640 x 835 800 x 640 x 835

Masa, kg 163 201 226
z jednostką chłodzącą, kg 177 215 240
Temperatura działania -10 do +40 °C -10 do +40 °C -10 do +40 °C
Stopień ochrony (obudowy) IP 23 IP 23 IP 23
Klasyfikacja zastosowania S S S

Origo™ Mig 402c (400-415V 50/60Hz) 0349310750
Origo™ Mig 402c (230/400-415/500V 50Hz ; 230/440-460/575V 60Hz) 0349311220
Origo™ Mig 402cw (400-415V 50/60Hz) 0349308500
Origo™ Mig 402cw (230/400-415/500V 50Hz ; 230/440-460/575V 60Hz) 0349311230
Origo™ Mig 502c (400-415V 50/60Hz) 0349310770
Origo™ Mig 502c (230/400-415/500V 50Hz ; 230/440-460/575V 60Hz) 0349311240
Origo™ Mig 502cw (400-415V 50/60 Hz) 0349310760
Origo™ Mig 502cw (230/400-415/500V 50Hz ; 230/440-460/575V 60Hz)   0349311250
Origo™ Mig 652cw (400-415V 50/60 Hz) 0349310800
Origo™ Mig 652cw (230/400-415/500V 50Hz ; 230/440-460/575V 60Hz) 0349311270

Zespoły przewodów typu Amphenol 19-stykowy

400 A 500 A           650 A

Powietrzny 1,7 m 0459 836 880        0459 836 980 -
Powietrzny 5,0 m 0459 836 881        0459 836 981 -
Powietrzny 10,0 m 0459 836 882        0459 836 982 -
Powietrzny 15,0 m 0459 836 883        0459 836 983 -
Powietrzny 25,0 m 0459 836 884        0459 836 984 -
Powietrzny 35,0 m 0459 836 885        0459 836 985 -

Wodny 1,7 m 0459 836 890 0459 836 990      0459 836 990 
Wodny 5,0 m 0459 836 891 0459 836 991      0459 836 991              
Wodny 10,0 m 0459 836 892 0459 836 992      0459 836 992
Wodny 15,0 m 0459 836 893 0459 836 993      0459 836 993 
Wodny 25,0 m 0459 836 894 0459 836 994      0459 836 994
Wodny 35,0 m 0459 836 895 0459 836 995      0459 836 995

Najwyzszej jakosci akcesoria dla 

najlepszych profesjonalistów

ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu 
zapoznania się z naszą pełną ofertą
zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.esab.com lub prosimy skontaktować się z 
najbliższym przedstawicielem ESAB.

Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie

Nasze zobowiązanie i możliwości zapewnienia 
oczekiwanej jakości obsługi i wsparcia 
rozpoczyna się w momencie potwierdzenia 
zamówienia. Dokładamy wszelkich starań aby 
świadczyć dla naszych klientów pełny zakres 
usług posprzedażowych. Sprawny i 
wykwalifikowany zespół serwisowy jest gotowy do 
świadczenia usług serwisowych
i konserwacyjnych, kalibracji, legalizacji oraz 
unowocześnienia sprzętu i aktualizacji 
oprogramowania. 

Akcesoria dodatkowe:
Filtr Powietrza 0349302252
Cyfrowy miernik V/A 0455173882
A13 panel sterowniczy bez miernika V/A (Mig 402c) 0349310396
Transformator pogrzewacza CO2 24V 0349305251
Czujnik przepływu cieczy 0349302251
LiftArc™ Kit ułatwiający zajarzanie w metodzie TIG 0349311530
Wieszak na przewody 0349303362



Mocne i wytrzymałe

Wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne podajniki o 
małych gabarytach, wyposażone są w panel sterowniczy M13y
z miernikiem napięcia i prądu spawania, oraz panel M13 bez 
miernika. Podajniki posiadają 4-rolkowe układy podawania 
drutu z rolkami o średnicach 30 mm (Feed 304) do spawania 
drutami od 0,6 mm do 1,6 mm, oraz 48 mm (Feed 484) z 
dwoma silnikami napędowymi do spawania drutami od 0,6 do 
2,4 mm. Wszystkie ustawienia dokonywane są na przednim 
panelu podajnika, co zapewnia ich łatwy przegląd.

ESAB LogicPump ELP zapewnia automatyczne 
rozpoczęcie pracy pompy w momencie podłączenia uchwytu 
chłodzonego cieczą, co zapobiega jego przegrzaniu.

Feed Selector jest wydajnym rozwiązaniem w przypadku 
zastosowań, które wymagają szybkiego i łatwego przełączania 
pomiędzy dwoma różnymi średnicami drutów lub typami 
drutów. Wystarczy podłączyć dwa podajniki Origo™ Feed do 
jednego urządzenia, a Feed Selector dokona automatycznego 
przełączenia sygnału pomiędzy podajnikami w zależności od 
potrzeby korzystania z danego podajnika.

Pamiętając o bezpieczeństwie

Zaprojektowane aby spełniać najbardziej rygorystyczne normy 
bezpieczeństwa IEC 60974-5, podajniki te pracują przy niskim 
napięciu (42 V/AC) i posiadają obwód zabezpieczający przed 
przegrzaniem co eliminuje ryzyko wystąpienia awarii.  

Złącze   typu   Ampchenol 19-pinowe   do   zasilania systemów 
wspomagających   procesy   spawalnicze   Miggytrac oraz 
Railtrac umożliwiają łatwą automatyzację i  zwiększenie 
wydajności.

Łatwość obsługi i konserwacji

Mechanizm podający jest ławo dostępny, a wszystkie 
części eksploatacyjne mogą zostać wymienione bez 
użycia dodatkowych narzędzi. Jedno ramię dociskowe z 
regulacją umożliwia łatwe dostosowanie siły docisku.
Wszystkie elementy elektroniczne chronione są
w osobnej komorze podajnika.

• 2/4 takt oraz prędkość dojazdowa, ułatwiają
start/stop przy dłuższych spoinach, a obniżone 
podawanie drutu ułatwia zajarzanie.

• Wypełniacz krateru, zapobiega powstawaniu 
pęknięć oraz zapewnia wysoką jakość spoin.

• Regulowany czas upalania elektrody pozwala 
zachować długość upalonego drutu na stałej 
wysokości bez względu na wartość prądu spawania

• Cyfrowe mierniki V/A.

• Szybkie złącza EURO – najkrótszy czas wymiany 
uchwytów spawalniczych.

• ESAB LogicPump ELP, zapewnia automatyczne 
uruchomienie pompy wodnej po podłączeniu uchwytu 
chłodzonego cieczą.

• TrueArcVoltage System, dokonuje pomiaru 
prawidłowej wartości napięcia łuku niezależnie od 
długości przewodu przyłączeniowego, masowego lub 
uchwytu spawalniczego.

Funkcje panelu              M 13 M13y

2/4 takt X X
Wypełniacz krateru X X
Regulowany czas upalania elektrody   X X
Prędkość dojazdowa obniżona X X
Cyfrowe mierniki V/A - X
Płynna regulacja napięcia                     X X

Płynna regulacja prędkości podawania spoiwa 1,9 – 25 m/min

Origo™ Feed 304/484 M13

Podajniki drutu dla urządzeń z serii OrigoMig402c, 502c, 652c



Origo™ Feed 304, M13 0459116863
Origo™ Feed 304w, M13 0459116873
Origo™ Feed 304, M13y miernik V/A 0459116864
Origo™ Feed 304w, M13y miernik V/A 0459116874
Origo™ Feed 484, M13 0459116963
Origo™ Feed 484w, M13 0459116973
Origo™ Feed 484, M13y miernik V/A 0459116964
Origo™ Feed 484w, M13y miernik V/A 0459116974

Akcesoria:
Zestaw jezdny do podajnika 0458707880
Dodatkowe mocowanie uchwytu w złączu EURO 0457341881
Dławica zespołu przewodów 0459234880

Szybkie złącze dla MarathonPac™ F102440880
Wysięgnik do uchwytu (wędka) 0458705880

Zdalne sterowanie M1 0459491895
Przewód przyłączeniowy M1, 5 m 0459553880
Feed Selector (przełącznik podawania) 0349308248

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Origo™ Feed 304 Origo™ Feed 484
Napięcie zasilania 42 V AC, 50/60 Hz 42 V AC, 50/60 Hz
Maks. masa szpuli 18 kg (30 kg) 18 kg (30 kg)
Maks. średnica szpuli 300 mm (440 mm) 300 mm (440 mm)

Dane dot. ustawień
Prędkość podawania drutu 1,9 - 25,0 m/min 1,9 - 25,0 m/min
Czas upalania elektrody 0 - 0,5 s 0 - 0,5 s
Czas wypełniania krateru 0 - 5,0 s 0 - 5,0 s
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 690 x 275 x 420 mm 690 x 275 x 420 mm
Masa 15 kg 19 kg
Średnice drutu
stal 0,6 - 1,6 0,6 - 2,4
aluminium 1,0 - 1,6 1,0 - 2,4
drut rdzeniowy 0,9 - 1,6 0,9 - 2,4

Części eksploatacyjne dla modelu 304

Części eksploatacyjne dla modelu 484

Średnica
Ø mm

Rodzaj 
drutu

1
Rolka 

podająca

2
Dysza 
wlotowa

3
Dysza 

pośrednia

4
Dysza 

wylotowa

Typ 
rolki Oznaczenie

 0.6 / 0.8 Fe, Ss, Rd 0459052001 0455049001 0455072002 0469837880 V 0.6 S2 & 0.8 S2

 0.8 / 0.9-1.0 Fe, Ss, Rd 0459052002 0455049001 0455072002 0469837880 V 0.8 S2 & 1.0 S2

 *0.9-1.0 / 1.2 Fe, Ss, Rd 0459052003 0455049001 0455072002 0469837880 V 1.0 S2 & 1.2 S2

 1.4 / 1.6 Fe, Ss, Rd 0459052013 0459049001 0455072002 0469837880 V 1.4 S2 & 1.6 S2

 0.9-1.0 / 1.2 Rd 0458825001 0455049001 0455072002 0469837880 V-K 1.0 R2 & 1.2 R2

 1.2 / 1.4 Rd 0458825002 0455049001 0455072002 0469837880 V-K 1.2 R2 & 1.4 R2

1.6 Rd 0458825003 0459049001 0455072002 0469837880 V-K 1.6 R2

 0.8 / 0.9-1.0 Al 0458824001 0455049001 0456615001 0469837881 U 0.8 A2 & 1.0 A2

 1.2 / 1.6 Al 0458824003 0455049001 0456615001 0469837881 U 1.2 A2 & 1.6 A2

Rd = drut rdzeniow y K = rolka radełkow ana

Średnica
Ø mm

Rodzaj 
drutu

1
Rolka 

podająca

2
Mechanizm 
przesuwu

3
Dysza 

wylotowa

4
Dysza 

pośrednia

Typ 
rolki

 =
Oznacz
enie 1 2 3

 0.6-1.2 Fe,Ss,C 0366 966880 0366 902880 0469 837880 0156 603001 V 1 0.6-0.8 0.9-1.0 1.2

 0.9-1.6 Fe,Ss,C 0366 966900 0366 902900 0469 837880 0156 603001 V 6 0.9-1.0 1.2 1.4-1.6

1.2 Fe,Ss,C 0366 966889 0366 902894 0469 837880 0156 603001 V 7 1.2 1.2 1.2

 1.4-1.6 Fe,Ss,C 0366 966881 0366 902881 0469 837880 0156 603001 V 2 1.4-1.6 2.0 2.4

 2.0-2.4 Fe,Ss,C 0366 966881 0366 902881 0469 837882 0156 603002 V 2 1.4-1.6 2.0 2.4

 1.2-1.6 C 0366 966882 0366 902882 0469 837880 0332 322001 V-K 3 1.2 1.4-1.6 2.0

2.0 C 0366 966882 0366 902882 0469 837882 0332 322001 V-K 3 1.2 1.4-1.6 2.0

2.4 C 0366 966-883 0366 902883 0469 837882 0333 322002 V-K 4 2.4 not used not used

 1.0-1.6 Al 0366 966899 0366 902899 0469 837881 0156 603001 U U4 1.0 1.2 1.6

1.2 Al 0366 966885 0366 902886 0469 837881 0156 603001 U U2 1.2 1.2 1.2

C = drut rdzeniow y K = rolka radełkow ana

*

* Wyposażenie standardowe

Układ rolek nr 6 w standardzie











Zaprojektowane do długotrwałego działania
Urządzenia wyposażone są w duże przyłącza OKC 50 
w celu zwiększenia ich wytrzymałości. Kompaktowa konstrukcja, 
z odporną na uderzenia polimerową obudową, jest lekka i łatwa 
do przenoszenia, a mimo tego rozmiar nie wpływa ujemnie na 
jakże ważne chłodzenie wewnętrznych elementów. Dużych 
rozmiarów radiatory oraz nowoczesna konstrukcja pozwala na 
uzyskanie niższej temperatury urządzenia w czasie pracy oraz 
przedłuża jego żywotność przy pracy w trudnych warunkach.
Konstrukcja pozwala również na utrzymanie w czystości 
wszystkich wrażliwych elementów wewnątrz urządzenia i chroni je 
przed pyłem. Caddy™ zostały zbudowane zgodnie z IP23, co 
oznacza, że mogą być stosowane również na zewnątrz - nawet 
podczas deszczu. Panele sterowania są czytelne i łatwe w 
użyciu.

Korekcja Współczynnika Mocy – PFC

Urządzenia Caddy™ Arc 151i / 201i wyposażone są w układ PFC 
co umożliwia wykorzystanie pełnych możliwości urządzeń z 
zabezpieczeniem sieci  16A. PFC chroni również urządzenia 
przed spadkami napięcia w sieci oraz sprawia, że praca przy 
zasilaniu z generatora również jest bezpieczniejsza. Caddy™ Arc
151i / 201i mogą również pracować na bardzo długich 
przedłużaczach sieciowych (do 100m), co znacznie zwiększa 
zasięg roboczy całego zestawu

Panele sterowania

Podstawowy panel sterowania Caddy™ A31 posiada tylko jedno 
pokrętło do regulacji prądu, co umożliwia bardzo łatwe jego 
ustawianie. Bardziej zaawansowany panel Caddy™ A33 posiada 
cyfrowy wyświetlacz V/A, funkcję Hot Start (gorący start) i
regulację prądu zwarcia do bardziej precyzyjnego spawania, 
wybór spawania MMA lub TIG z funkcją LiveTig™ bezpieczne 
zajarzenie w trybie spawania metodą TIG, dwie wbudowane 
pamięci oraz obsługę zdalnego sterowania. Obydwa panele są
bardzo czytelne i łatwe w obsłudze, nawet w rękawicach 
spawalniczych.

Zastosowania

Caddy™ Arc 151i / 201i
Jednofazowe urządzenia do spawania metodą MMA i TIG - LiveTig™

Spawanie MMA

Caddy™ Arc dostarcza prąd stały umożliwiając spawanie 
większości metali, w tym stali węglowej, stali nierdzewnej oraz 
żeliwa. Caddy™ Arc 151i przeznaczony jest do elektrod o 
średnicach Ø 1,6 - 3,2mm. Caddy™ Arc 201i do Ø 4 mm. Panel 
CaddyTM A33 posiada najnowszy regulator ArcPlus™ II, który 
zapewnia bardziej intensywny, a jednocześnie miękki i stabilny 
łuk, łatwy do kontrolowania. Arc Plus™ II wytwarza mniejsze 
krople, łuk jarzy się miękko, a w czasie układania ściegów 
zakosowych nie ma potrzeby zatrzymywania się na krawędziach. 

Urządzenie Redukujące Napięcie - VRD

W niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie urządzenia 
redukującego napięcie - VRD. VRD jest funkcją zabezpieczającą
podczas spawania metodą MMA, która ogranicza napięcie 
jałowe  do 35 V. Panel kontrolny CaddyTM A33 jest przygotowany
do VRD, a funkcja ta może być w prosty sposób włączona 
wewnątrz źródła prądu.

Spawanie TIG

Z urządzeniem Caddy™ Arc można w prosty sposób spawać
metodą TIG. Potrzebne są jedynie: uchwyt TIG z zaworem 
gazowym w rękojeści, reduktor oraz butla z gazem. Z 
wykorzystaniem panelu Caddy™ A31 można inicjować łuk przez 
potarcie elektrody o materiał. Panel Caddy™ A33 posiada 
funkcję LiveTig™, który elektronicznie reguluje prąd zajarzenia. 
Metodą TIG można spawać stal węglową i nierdzewną z lub bez 
materiału wypełniającego.

• Regulowana funkcja Hot start (gorący start) - łatwe 
zajarzenie  łuku.

• Regulowany prąd zwarcia Arc Force - ustawia 
intensywność łuku w celu poprawy jakości spawania.

• ArcPlus™ II – lepsza charakterystyka spawania, ułatwia 
pracę i zapewnia lepszą jakość spoin oraz mniej dalszej 
obróbki.

• Możliwość pracy z bardzo długimi przewodami

zasilającymi - znacznie zwiększa zasięg roboczy.

Wszechstronne prace spawalnicze

Prace instalacyjne.

Naprawy i konserwacje i remontowe.

Prace na zewnątrz,  zasilanie z generatora prądowego



Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Caddy™ Arc 151i Caddy™ Arc 201i 
Napięcie zasilania V/ph Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 
Bezpiecznik (zwłoczny), A 16A 16 A
Obciążenie przy 40ºC, MMA

25% cykl pracy, A/V 150/26 170/26,8
60% cykl pracy, A/V 100/24 130/25,2
100% cykl pracy, A/V 90/23,6 110/24,4
Obciążenie przy 40ºC, TIG

25% cykl pracy, A/V 150/16 220/18,8
60% cykl pracy, A/V 120/14,8 160/16,4
100% cykl pracy, A/V 110/14,4 110/14,4
Zakres prądu spawania MMA (DC), A 4 - 150 4 - 170
Zakres prądu spawania TIG (DC), A 4 - 150 4 - 220
Napięcie jałowe, V 70 72
Napięcie jałowe (VRD włączone), V 35 35
Wymiary dł. x szer. x wys., mm 418 x 188 x 208 418 x 188 x 208
Masa, kg 7,9 8,3
Stopień ochrony IP 23 IP 23
Klasyfikacja zastosowania S S
Normy EN 60974-1, EN 60974-3, EN 60974-10

Caddy™ Arc 151i, A31, przewody 3 m do MMA 0460 445 881

Caddy™ Arc 151i, A33, przewody 3 m do MMA 0460 445 883

Caddy™ Arc 201i, A33, przewody 3 m do MMA 0460 445 884

AKCESORIA

Pas naramienny 0460 265 003
Wózek transportowy (dla butli od 5 do 10 l) 0459 366 885 
Zdalne sterowanie MMA 1, 10 m 0349 501 024
Zdalne sterowanie AT1 0459 491 896
Zdalne sterowanie AT1 CF – dokładna regulacja 0459 491 897

Przewody dla przystawek AT1 oraz AT1 CoarseFine:

Przewód o długości 5 m 0459 552 880
Przewód o długości  10 m 0459 552 881
Przewód o długości  15 m 0459 552 882
Przewód o długości  25 m 0459 552 883
Regulacja nożna FS 002, 5 m 0349 090 886
Uchwyt TIG TXH™ 150V OKC50, 4m 0460 011 843
Uchwyt TIG TXH™ 150V OKC50, 8m 0460 011 883
Uchwyt TIG TXH™ 200V OKC50, 4m 0460 012 841
Uchwyt TIG TXH™ 200V OKC50, 8m 0460 012 881
Uchwyt elektrodowy Confort 200 0700 006 004
Uchwyt elektrodowy Handy 200, 0700 006 003
Uchwyt elektrodowy Prima 200, 0700 006 006
Zacisk masowy MP 200 0367 558 880
Młotek spawalniczy SH2 0000 663 000
Młotek spawalniczy SH3 0683 200 001

Ochrona osobista:

Przyłbica spawalnicza Albatross 1000, 90 x 110 0349 502 204
Przyłbica spawalnicza Eye-Tech Mono 10/11 0700 000 888
Rękawice spawalnicze Heavy Duty Basic 0700 005 007
Rękawice spawalnicze Heavy Duty Regular 0700 005 008
Rękawice spawalnicze Heavy Duty Excel, L 0700 005 009

Dostawa obejmuje: Wszystkie urządzenia wyposażone są w  
3 m przewód zasilający z wtyczką 16A.

Najwyższej jakości akcesoria dla najlepszych 

profesjonalistów
ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się
z naszą pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.esab.pl lub prosimy skontaktować się z najbliższym 
przedstawicielem ESAB. 
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Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie
Nasze zobowiązanie i możliwości zapewnienia oczekiwanej 
jakości obsługi i wsparcia rozpoczyna się
w momencie potwierdzenia zamówienia. Dokładamy wszelkich 
starań aby świadczyć dla naszych klientów pełny zakres usług 
posprzedażowych. Sprawny i wykwalifikowany zespół
serwisowy jest gotowy do świadczenia usług serwisowych
i konserwacyjnych, kalibracji, legalizacji oraz unowocześnienia 
sprzętu i aktualizacji oprogramowania. 

Zespół serwisowy oferuje standardowe rozwiązania dla 
remontów lub modyfikacji istniejących produktów.



Zaprojektowane do długotrwałego działania
Urządzenia wyposażone są w duże przyłącza OKC 50 w celu 
zwiększenia ich wytrzymałości. Kompaktowa konstrukcja, z odporną
na uderzenia polimerową obudową, jest lekka i łatwa do 
przenoszenia. 
Dużych rozmiarów radiatory oraz przemyślana konstrukcja pozwala 
na uzyskanie niższej temperatury urządzenia w czasie pracy oraz 
przedłuża jego żywotność przy pracy w trudnych warunkach.
Konstrukcja pozwala również na utrzymanie w czystości wszystkich 
wrażliwych elementów wewnątrz urządzenia i chroni je przed pyłem. 
Caddy™ został zbudowany zgodnie z IP23, co oznacza, że mogą
być stosowane również na zewnątrz - nawet podczas deszczu. 
Panele sterowania są czytelne i łatwe w użyciu. Wytrzymała 
konstrukcja oraz znakomite parametry spawania sprawiają, że na 
urządzeniu tym można polegać dzień po dniu.

Korekcja współczynnika mocy - PFC

Urządzenie Caddy™ Arc 251i jest zasilany z sieci trójfazowej 
o napięciu 400 V o zabezpieczeniu 10A, wyposażonym w obwód 
PFC co umożliwia wykorzystanie pełnych możliwości urządzenia.
PFC chroni również urządzenie przed spadkami napięcia 
w sieci elektrycznej oraz sprawia, że praca przy zasilaniu 
z generatora również jest bezpieczniejsza. Caddy™ Arc 251i może 
działać nawet z bardzo długimi (do 100 m) przewodami zasilającymi, 
co znacznie zwiększa zasięg roboczy.

Panele sterowania

Urządzenie Caddy™ Arc 251i dostępne jest z dwoma panelami 
sterowania do wyboru, obydwa posiadają cyfrowy wyświetlacz oraz 
obsługują zdalne sterowanie. 
Panel podstawowy A32 umożliwia wybór metody spawania MMA lub 
TIG LiveTig™ bezpieczne zajarzanie łuku. Poza tym ustawić trzeba 
jedynie prąd spawania.

Bardziej zaawansowany panel A34 posiada funkcję
Hot-start (gorący start) i regulację prądu zwarcia Arc Force do 
bardziej precyzyjnego spawania. wybór spawania MMA lub TIG, 
LiveTig™, dwie wbudowane pamięci oraz obsługę zdalnego 
sterowania. W trybie spawania MMA można wybrać typ elektrody, a 
urządzenie automatycznie zoptymalizuje parametry spawania. 

Obydwa panele są bardzo czytelne i łatwe w obsłudze, nawet 
w rękawicach spawalniczych.

Zastosowania

Caddy™ Arc 251i
Trójfazowe urządzenia do spawania metodą MMA i TIG  - LiveTig™

Urządzenie redukujące napięcie - VRD

W niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie urządzenia 
z funkcją redukującą napięcia jałowego- VRD. 
VRD jest funkcją zabezpieczającą, która ogranicza napięcie 
jałowe do 35 V. Caddy™ Arc 251i jest przygotowane do VRD, a 
funkcja ta może być w prosty sposób włączona wewnątrz źródła 
prądu. 

Spawanie MMA

Caddy™ Arc dostarcza prąd stały umożliwiając spawanie stali 
węglowej, stali nierdzewnej, żeliwa, itp. Z Caddy™ Arc 251i 
można stosować wszystkie rodzaje elektrod o średnicach od Ø
1,6 – 5 mm; zasadowe, rutylowe, celulozowe i wysokowydajne, 
osiągając doskonałe rezultaty. Najnowszy regulator ArcPlus™ II, 
zapewnia bardziej intensywny, a jednocześnie miękki i stabilny 
łuk, łatwy do kontrolowania. Arc Plus™ II wytwarza mniejsze 
krople, łuk jarzy się stabilnie, a w czasie układania ściegów 
zakosowych nie ma potrzeby zatrzymywania się na krawędziach. 

Spawanie TIG

Z urządzeniem Caddy™ Arc można w prosty sposób spawać
metodą TIG. Potrzebne są jedynie: uchwyt TIG z zaworem 
gazowym, reduktor oraz butla z gazem. Funkcja LiveTig™, 
elektronicznie reguluje prąd zajarzenia umożliwiając bezpieczny 
start bez uszkadzania elektrody. Można spawać stal węglową
lub nierdzewną z lub bez materiału wypełniającego.

Spawanie MIG/MAG

Podłączając przenośny podajnik drutu MobileFeed urządzenie 
Caddy™ Arc 251i można również wykorzystywać do spawania 
metodą MIG/MAG.

• Regulowana funkcja Hot start (gorący start) - łatwe 
zajarzenie łuku

• Regulowany prąd zwarcia Arc Force - ustawia 
intensywność łuku w celu poprawy jakości spawania.

• Wybór typu elektrody - ustawia parametry urządzenie 
według typu elektrody wybranej do spawania.

• ArcPlus™ II - lepsza charakterystyka spawania, ułatwia 
pracę oraz zapewnia lepszą jakość spoin oraz mniej dalszej 
obróbki.

Prace instalacyjne 
Naprawy, konserwacje i regeneracje.

Prace produkcyjne również na zewnątrz.

Prace stoczniowe, również na morzu.
Przemysł energetyczny i przetwórczy



Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Caddy™ Arc 251i
Napięcie zasilania V/ph Hz 400V 50/60Hz
Bezpiecznik (zwłoczny), A 10A
Obciążenie przy 40ºC, MMA

30% cykl pracy, A/V 250/30
60% cykl pracy, A/V 190/27,6
100% cykl pracy, A/V 150/26
Obciążenie przy 40ºC, TIG

30% cykl pracy, A/V 250/20
60% cykl pracy, A/V 190/17,6
100% cykl pracy, A/V 150/16
Zakres prądu spawania MMA (DC), A 4 - 250
Zakres prądu spawania TIG (DC), A 3 - 250
Napięcie jałowe, V 78
Napięcie jałowe (VRD włączone), V 35
Wymiary dł. x szer. x wys., mm 418 x 188 x 208
Masa, kg 10,5
Stopień ochrony IP 23
Klasyfikacja zastosowania S
Normy EN60974-1, EN60974-10

Caddy™ Arc 251i, A32, przewody 3 m do MMA 0460 300 880
Caddy™ Arc 251i, A34, przewody 3 m do MMA 0460 300 881

AKCESORIA

Pas naramienny 0460 265 003
Wózek transportowy (dla butli od 5 do 10 l) 0459 366 885
Zdalne sterowanie MMA 1, 10 m 0349 501 024
Zdalne sterowanie AT1 0459 491 896
Zdalne sterowanie AT1 CF – regulacja dokładna 0459 491 897

Przewody dla AT1 oraz AT1 CoarseFine :

Przewód o długości 5 m 0459 552 880
Przewód o długości  10 m 0459 552 881
Przewód o długości  15 m 0459 552 882
Przewód o długości  25 m 0459 552 883
Regulacja noźna FS 002, 5 m 0349 090 886
Uchwyt TIG TXH ™ 150V OKC50, 4m 0460 011 843
Uchwyt TIG TXH ™ 150V OKC50, 8m 0460 011 883
Uchwyt TIG TXH ™ 200V OKC50, 4m 0460 012 841
Uchwyt TIG TXH ™ 200V OKC50, 8m 0460 012 881
Podajnik drutu MobileFeed 200 AVS 0558 005 796
Podajnik drutu MobileFeed 300 AVS 0558 005 728
Uchwyt elektrodowy Confort 200 0700 006 004
Uchwyt elektrodowy Handy 200, 0700 006 003
Uchwyt elektrodowy Prima 200, 0700 006 006
Zacisk masowy MP 200 0367 558 880
Młotek spawalniczy SH2 0000 663 000
Młotek spawalniczy SH3 0683 200 001

Ochrona osobista

Przyłbica spawalnicza Albatross 1000 90x110 0349 502 204
Przyłbica spawalnicza Eye-Tech Mono 10-11 0700 000 888
Rękawice spawalnicze Heavy Duty Basic 0700 005 007
Rękawice spawalnicze Heavy Duty Regular 0700 005 008
Rękawice spawalnicze Heavy Duty Excel, L 0700 005 009

Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie
Nasze zobowiązanie i możliwości zapewnienia oczekiwanej 
jakości obsługi i wsparcia rozpoczyna się
w momencie potwierdzenia zamówienia. Dokładamy wszelkich 
starań aby świadczyć dla naszych klientów zakres usług 
posprzedażowych. Sprawny i wykwalifikowany zespół
serwisowy jest gotowy do świadczenia usług serwisowych 
i konserwacyjnych, kalibracji, legalizacji oraz unowocześnienia 
sprzętu i aktualizacji oprogramowania. 
Zespół serwisowy oferuje standardowe rozwiązania dla 
remontów lub modyfikacji istniejących produktów.

Dostawa obejmuje: Wszystkie urządzenia wyposażone są w  
3 m przewód zasilający z wtyczką 16A.

Najwyższej jakości akcesoria dla najlepszych 
profesjonalistów
ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się
z naszą pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.esab.pl lub prosimy skontaktować się z najbliższym 
przedstawicielem ESAB
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Zastosowanie

Origo™Arc 4001i   panel   A22 / A24
Optymalne rozwiązania w spawaniu metodą MMA

• Znakomite parametry spawania – wysoka wydajność i jakość
spawania

• Bezproblemowa komunikacja z urządzeniem dzięki zastosowaniu 
przyjaznych dla użytkownika paneli sterowniczych A22 i A24

• Panel A24 umożliwiający wybór typu elektrody (rutylowa, zasadowa, 
celulozowa) gwarantując optymalne parametry spawania oraz odczyt 
napięcia i prądu spawania na wyświetlaczu.

• Regulowane funkcje Arc Force i Hot Start zapewniające optymalne 
parametry do spawania w różnych środowiskach (Origo™ A24) 

• Żłobienie elektrodą węglową (Origo™ A24) - z wykorzystaniem 
elektrod o maksymalnej średnicy 8 mm

• Klasa ochrony IP 23, praca na zewnątrz z narażeniem urządzenia 
na opady atmosferyczne

• Filtr przeciwpyłowy umożliwiający obsługę urządzenia w     
zanieczyszczonych miejscach pracy, zapobiegający przedostawaniu 
się pyłu i cząstek metalu do środka urządzenia.

• Montaż

• Spawanie rurociągów (elektrody celulozowe) 

• Przemysł okrętowy i morski

• Przemysł przetwórczy

• Naprawy i czynności konserwacyjne

• Żłobienie elektropowietrzne elektrodą węglową

Funkcje panelu Origo™ A22 Origo™ A24

Spawanie metodą MMA/TIG (CC) X X                             
Spawanie metodą MIG/MAG (CV) - X
Przystawki zdalnego sterowania                X X
Wybór typu elektrody X                              
Funkcja Arc Force (x) X                
Funkcja Hot Start (x) X
Spawanie kropelkowe (x)                   (x) 
Ustawienie min. prądu TIG (x)                   (x) 
Regulacja dynamiki łuku MIG/MAG - X
Cyfrowy pomiar V/A X X
Pamięć - 2 zestawy danych - X   

(x) - funkcje dostępne w menu ukrytym 

Mocne i solidne
Rodzina produktów Origo™Arc 4001i to najlepsze rozwiązanie 
gwarantujące optymalną wydajność produkcji w zastosowaniach zarówno 
w obiektach zamkniętych, jak i na zewnątrz, w produkcji seryjnej, a także 
doskonale nadające się do stosowania w procesach naprawczych i 
regeneracyjnych.

Te kompaktowe źródła prądu spawania posiadają solidną konstrukcję z 
obudową wykonaną z ocynkowanej stali. To wyjątkowo trwały materiał
sprawdzający się w najbardziej wymagających środowiskach.

Urządzenia wykorzystują technologię IGBT zapewniającą niezawodną
pracę urządzenia i znakomite parametry spawania.

Zastosowanie cyfrowego systemu komunikacji z magistralą CAN 
pozwoliło na ograniczenie ilości przewodów, umożliwiając sprawniejszą i 
bezawaryjną obsługę urządzenia.

Spawanie metodą MMA
Origo™Arc 4001i został zaprojektowany do spawania stali niestopowej 
niskowęglowej, jak i stali nierdzewnej oraz żeliwa wszystkimi typami 
elektrod o średnicy do 6mm. Urządzenie przeznaczone są również do
żłobienia elektropowietrznego elektrodami węglowymi o średnicy 8 mm.

Elastyczność
Źródło prądu spawania zasilane z sieci 400V 50Hz posiada płynne 
nastawy prądu spawania do 400A. Ergonomiczne panele sterowania 
zapewniają wszechstronne nastawy w zależności od potrzeb 
użytkownika. Można wybrać jeden z dwóch dostępnych paneli, obydwa 
modele są łatwe w obsłudze i w czytelny sposób prezentują parametry 
spawania.

Origo™ A22 – wyposażony w wielofunkcyjne pokrętło pozwalające na 
regulację prądu spawania w procesach MMA i TIG.

Origo™ A24 – wyposażony w wielofunkcyjne pokrętło pozwalające na 
regulację prądu i kontrolę innych ustawień w procesach MMA, TIG oraz 
MIG/MAG (w trybie CV).

Obydwa panele są wyposażone w cyfrowy wyświetlacz i funkcję pomiaru 
napięcia i prądu spawania.

CC/CVCC/CV



Dane dotyczące składania zamówień

Dane techniczne

Źródło prądu Arc 4001i
Napięcie zasilania 3x400V, 50/60 Hz
Bezpiecznik zwłoczny, A 25
Przewód zasilający, mm2 4x4

Zakres prądu spawania, A 16-400
Dopuszczalne obciążenie, 40 °C

cykl pracy 35%, A/V 400/36
cykl pracy 60%, A/V 320/33
cykl pracy 100%, A/V 250/30

Napięcie biegu jałowego, V 78-90
Tryb energooszczędny, W 40
Moc wejściowa (przy maks. natęż.), kW 16
Znamionowa moc zasilania (przy maks. natęż.), kVA 18.6
Wsp. mocy przy maks. natężeniu prądu 0.90
Wydajność przy maks. natężeniu prądu,% 86
Wymiary dłxszerxwys, mm 625x294x492
Poziom hałasu A (ciągły) <70 db
Klasy ochrony IP 23
Klasa izolacji H
Temperatura pracy, °C -10 do +40
Masa, kg 40
Klasa zastosowania S
Normy IEC/EN 60974-1

Origo™ Arc 4001i A22 0460 455 880
Origo™ Arc 4001i A24 0460 455 881

Akcesoria:
Zestaw jezdny 2-kołowy 0460 564 880
Półka do wózka 2-kołowego pod podajnik MobileFeed 200/300 0460 815 880
Wzmocnienie rurowe do źródła prądu 0460 459 880
Zdalne sterowanie AT1 CAN regulacji prądu 0459 491 883
Zdalne sterowanie AT1 CAN CF dokładna regulacja prądu 0459 491 884
Przewody do przystawek zdalnej regulacji AT1 i  AT1 CF
5 m 0459 960 880
10 m 0459 960 881
25 m 0459 960 882
Przewód masowy 5m z  zaciskiem 0700 006 895 

Dostawa obejmuje: przewód zasilający 5m z wtyczką 32A, instrukcja DTR

Origo™ A22 Origo™ A24
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Najwyższej jakości akcesoria dla profesjonalistów

Firma ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się
z pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: www.esab.pl
lub prosimy  o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy. 

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwość dostarczenia wymaganych usług 
i serwisu zostają aktywowane natychmiast po potwierdzeniu 
zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia 
klientom najwyższej jakości usług posprzedażnych. Profesjonalny i 
wykwalifikowany personel zapewnia serwis, usługi z zakresu czynności 
konserwacyjnych, kalibrację, atestację oraz rozbudowę urządzeń i 
oprogramowania. 
Części zamienne oraz elementy ulegające zużyciu są produkowane 
według normy jakości firmy ESAB. Wymienne płyty elektroniki, 
wymienne moduły i komponenty są dostępne dla wszystkich produktów 
firmy, co pozwala na skrócenie czasu ewentualnego przestoju do 
absolutnego minimum. Firma ESAB nieustannie podnosi standard usług  
świadczonych lokalnie przez autoryzowane punkty serwisowe. Klienci 
posiadający własny personel odpowiedzialny za serwis i konserwację
mogą zawsze skorzystać ze szkoleń z zakresu serwisowania naszych 
produktów, które są integralnym elementem całościowej oferty firmy 
ESAB. 
Jednakże szkolenia z zakresu informacji o produktach oraz procesach 
spawania dla użytkowników końcowych tworzą oddzielną część oferty 
firmy ESAB. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
firmy ESAB lub dystrybutorem naszych produktów w celu uzyskania 
kompletnych rozwiązań.



Zastosowania

Origo™ Arc 410c/650c/810c
Urządzenia do spawania metoda MMA, Ŝłobienie, TIG oraz MIG/MAG

Mocne i wydajne

Urządzenia Origo™Arc 410c / 650c / 810c są wytrzymałymi i 
mocnymi źródłami prądu do zadań w ciężkich warunkach 
otoczenia, „c” oznacza hybrydowe rozwiązanie bloku mocy z 
transformatorem mocy i inwertorem po stronie wtórnej. 
Urządzenia przeznaczone są przede wszystkim do ręcznego, 
wysokowydajnego spawania elektrodą otuloną metodą MMA, 
jak i do żłobienia elektropowietrznego elektrodami 
węglowymi, spawanie metodą TIG prądem DC oraz 
opcjonalnie do spawania półautomatycznego MIG/MAG przy 
zastosowaniu specjalnego podajnika o nazwie MobileFeed. 

Origo™ Arc 410c / 650c / 810c posiadają wytrzymałą, 
metalową ocynkowaną obudowę. Duże kółka umożliwiają
łatwy transport. Dzięki temu, urządzenia te są polecane 
w szczególności dla obszarów zastosowań gdzie wymagane 
są najwyższe standardy i występują najcięższe warunki. 

Łatwość uŜytkowania

Szeroki zakres nastaw charakterystyki prądu umożliwia łatwą
optymalizację ustawień dla różnych materiałów 
wypełniających oraz typów elektrod. Regulacja parametrów 
możliwa jest również w trakcie spawania.  

Jednostki OrigoArc™ wyposażone są w takie funkcje jak Hot
start („gorący start”), Arc Force (regulacja prądu zwarcia) oraz
Anti Stick (zapobieganie przywieraniu elektrody do materiału). 

Elastyczność

Charakterystyka dynamiczna urządzeń z rodziny Origo™ Arc 
zapewnia stabilny, niepowodujący rozprysków łuk oraz łatwe 
kontrolowanie jeziorka spawalniczego.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy zużycie energii jak i 
koszty instalacji są bardzo niskie. 

Panel A11 Panel A12

Urządzenia Origo™Arc 410c / 650c / 810c dostępne są
z panelami A11 lub A12. Panel A11 jest rozwiązaniem 
podstawowym i umożliwia regulowanie natężenia prądu, 
funkcji Hot start („gorący start”) oraz prądu zwarcia ArcForce.
Możliwość przełączenia spawania metodą MMA, TIG oraz 
elektrożłobienie powietrzne. Panel A12 jest wersją pełną i 
dodatkowo posiada miernik V/A oraz odbiornik dla 
bezprzewodowego regulowania prądu za pomocą przystawki 
zdalnej regulacji N02.

Opcjonalnie, urządzenia z rodziny produktów Origo™Arc
mogą zostać wyposażone w zdalne sterowanie -
przewodowe.

Urządzenia spełniają normy EN 60974-1 oraz 
EN 60974-10.

• Doskonałe dla elektrod celulozowych.

• Niezwykła charakterystyka spawania - wysoka 
wydajność oraz wysoka jakość.

• Szeroki zakres nastaw natężenia i napięcia -
ogromne możliwości zastosowań.

• Kompensacja napięcia zasilania - stabilna regulacja 
spawania.

• Płynna regulacja prądu - dokładne ustawiania oraz 
możliwość zdalnego sterowania.

• Hot start („gorący start”), Arc Force (regulacja prądu 
zwarcia) oraz Anti Stick (zapobieganie przywieraniu 

elektrody do materiału).

• Urządzenie z blokiem mocy opartym na nowej 
technologii - chopper.

Produkcja ogólna i budownictwo.

Naprawy i konserwacje.

Przemysł energetyczny.

Rurociągi.

Prace stoczniowe i na morzu.

Przemysł przetwórczy.



Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Origo™ Arc 410c Origo™ Arc 650c Origo™ Arc 810c

Napięcie zasilające 230/400-415/500 V, 3~50 Hz 230/400-415/500 V, 3~50 Hz       230/400-415/500 V, 3~50 Hz 
230/440-460/550 V, 3~60 Hz 230/440-460/550 V, 3~60 Hz       230/440-460/550 V, 3~60 Hz

Dopuszczalne obciążenie przy

35% cykl roboczy 400 A / 36 V 650 A / 44V 800 A / 44 V
60% cykl roboczy 310 A / 33 V 490 A / 40V 630 A / 44V
100% cykl roboczy 240 A / 30 V 400 A / 500 A / 40V

Zakres nastaw (DC) 20A / 20V - 400A / 36V 20A / 20V - 650 A / 44V 20A / 20V - 800 A / 44V
Napięcie jałowe 56 V 56 V 56 V
Moc stanu jałowego 390 W 510 W 520 W
Współczynnik mocy przy maks natężeniu 0,9 0,9 0,9
Sprawność przy maks natężeniu 0,74 0,77 0,76

Wymiary dł. x szer. x wys. 1310 x 800 x 780 mm 1310 x 800 x 780 mm 1310 x 800 x 780 mm
Masa 157 kg 223 kg 245 kg
Temperatura pracy -10 do +40 °C -10 do +40 °C -10 do +40 °C
Stopień ochrony (obudowy) IP 23 IP 23 IP 23
Klasyfikacja zastosowania S S S

Origo™ Arc 410c panel A12 0349310650
Origo™ Arc 410c panel A11 0349311200
Origo™ Arc 650c panel A12 0349311210
Origo™ Arc 410c panel A12 wersja „morska” 0349311480
Origo™ Arc 650c panel A12 wersja „morska” 0349311500
Origo™ Arc 810c panel A12 wersja „morska” 0349311430

Akcesoria:

Przewód elektrodowy 5m 400A 50mm2 0700006890
Przewód elektrodowy 5m 500A 70mm2 0700006894
Przewód masowy 5m 400A 50mm2 0700006895
Przewód masowy 5m 500A 70mm2 0700006897
Przewód zasilający 10m 5x4mm2 wtyk 32A 0349309212
Uchwyt do żłobienia   Flair 600 0468253880

Przystawki zdalnej regulacji:
N02 - bezprzewodowe zdalne sterowanie 0349 304 617
MMA 1 – z przewodem 10 m 0349 501 024
MMA 2 – z przewodem 10 m 0349 501 025

AT1 regulacja zgrubna 0459 491 896
AT1 regulacja zgrubna i dokładna CF 0459 491 897
Przewód do przystawki AT1 5 m 0459 552 880
Przewód do przystawki AT1 10 m 0459 552 881
Przewód do przystawki AT1 15 m 0459 552 882
Przewód do przystawki AT1 25 m 0459 552 883

Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie
Nasze zobowiązanie i możliwości zapewnienia oczekiwanej 
jakości obsługi i wsparcia rozpoczyna się
w momencie potwierdzenia zamówienia. Dokładamy wszelkich 
starań aby świadczyć dla naszych klientów pełny zakres usług 
posprzedażowych. Sprawny 
i wykwalifikowany zespół serwisowy jest gotowy do 
świadczenia usług serwisowych i konserwacyjnych, kalibracji, 
legalizacji oraz unowocześnienia sprzętu 
i aktualizacji oprogramowania. 
Zespół serwisowy oferuje standardowe rozwiązania dla 
remontów lub modyfikacji istniejących produktów.

Części zamienne i eksploatacyjne produkowane są zgodnie z 
polityką jakości ESAB. Wymienne płytki obwodu drukowanego 
(PCB), wymienne moduły i części dostępne są dla wszystkich 
naszych produktów aby zminimalizować ewentualny czas 
przestoju do absolutnego minimum. ESAB bezustannie szkoli 
autoryzowanych przedstawicieli w celu zapewnienia wsparcia 
technicznego na poziomie lokalnym. Klienci, którzy posiadają
własny personel serwisowy 
i konserwacyjny zawsze mają możliwość zamówienia szkoleń
serwisowych jako części oferty ESAB. Jednakże, szkolenia w 
zakresie produktów i procesów dla użytkowników końcowych 
stanowią dodatkową część oferty ESAB. Prosimy zawsze 
zapytać przedstawiciela handlowego lub dystrybutora ESAB o 
kompletne rozwiązania oferowane przez ESAB.

Najwyższej jakości akcesoria dla najlepszych 

profesjonalistów
ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania 
się z naszą pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.esab.com lub prosimy skontaktować się z 
najbliższym przedstawicielem ESAB.
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Zawartość dostawy: Źródła prądu z układem jezdnym oraz dwa 
wtyki OKC 50 na przewody prądowe, instrukcja DTR. Ze względu 
na różnorodność miejsc eksploatacji urządzenie nie posiadają
przewodów spawalniczych MMA i zasilającego, które należy dobrać
osobno z listy akcesorii.





Do profesjonalnych zastosowań
Duży zasięg działania urządzenia pozwala na wykorzystanie 
go do różnych zastosowań w środowiskach pracy, w których 
podłączenie do sieci zasilającej jest utrudnione lub wręcz 
niemożliwe. To kompaktowe i przenośne urządzenie oferuje 
zasilanie wysokiej jakości prądem stałym do spawania 
elektrodą otuloną (MMA). Ta sama jednostka gwarantuje 
również zasilanie odbiorników elektrycznych o mocy do 
12kVA.

Spawanie elektrodą otuloną metodą MMA i TIG 
prądem stałym (DC)
Generator umożliwia spawanie elektrodami o maksymalnej 
średnicy 6mm. Dolna granica prądu spawania na poziomie 
20 A zapewnia spawanie również elektrodami o bardzo 
małej średnicy. 
Zastosowanie funkcji regulacji mocy łuku ARC FORCE 
pozwala również na spawanie elektrodami celulozowymi. 
Przy spawaniu metodą TIG urządzenie posiada w opcji
zapalanie łuku przez potarcie.

Zasilanie urządzeń zewnętrznych – gniazda 
przyłączeniowe
Zasilanie odbiorników zewnętrznych jest często niezbędne 
do wykonania określonego zadania, np. wiercenia, 
szlifowania, suszenia elektrod czy oświetlenia miejsca 
pracy. Dlatego też urządzenie KHM 351 YS jest 
wyposażone w zintegrowany bezobsługowy generator 
asynchroniczny o mocy do 7 kVA dla urządzeń
jednofazowych 230V i do 12 kVA dla urządzeń trójfazowych 
400V, z którego można korzystać nawet podczas spawania. 
Chwilowa wartość napięcia jest widoczna na mierniku. 
Agregat jest wyposażony w dodatkowe miejscowe 
uziemienie.

Transport
Urządzenie jest dostarczane jako stacjonarne. Do transportu 
w obrębie miejsca pracy przeznaczone są specjalne wózki 
dwukołowe, dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Model 
KHM 351 YS jest wyposażony w centralny zaczep, 
umożliwiający bezpieczne podnoszenie urządzenia.
Dodatkowo można zamówić przyczepę z homologacją.

Pomoc serwisowa
Firma ESAB starannie przemyślała wybór dostawcy silnika. 
Ze względu na kluczową rolę, jaką pełni on w urządzeniu, 
szczególny nacisk położono na wysoką jakość serwisu 
i dostępność części zamiennych. W razie usterki 
któregokolwiek z pozostałych elementów agregatu, firma 
ESAB oferuje pomoc w ramach najlepszej sieci serwisowej 
w branży spawalniczej.

Zastosowania

KHM 351 YS
Generator spawalniczy przeznaczony do spawania metodą MMA 
lub do zasilania różnych odbiorników elektrycznych

Silnik diesla z chłodzeniem wodnym
W agregacie KHM 351 YS zastosowano chłodzony wodą, wydajny 

i oszczędny silnik Yanmar Diesel, wyposażony w akumulator 
i elektryczny układ rozruchowy. Silnik spełnia wymagania normy 
emisji spalin EPA-EURO2. System bezpieczeństwa automatycznie 
wyłącza silnik przy zbyt niskim ciśnieniu oleju, zbyt wysokiej 
temperaturze, zbyt niskim poziomie paliwa w zbiorniku lub 
w przypadku usterki ładowania akumulatora. 

Pozostałe funkcje

• Poziom hałasu poniżej maks. wartości określonych przez normę
2000/14-CE.

• Licznik godzin pracy ułatwiający serwisowanie.

• Zamykane osłony silnika i panelu czołowego.

• Dostępność modeli z ujemną biegunowością i zabezpieczeniem 
przeciwiskrowym.

• Uszczelniona podstawa zapobiega ewentualnym wyciekom płynów 
na ziemię.

• Spawanie elektrodą otuloną o średnicy do 6 mm
• Zasilanie urządzeń, oświetlenia itp. napięciem 230 V lub 400 V
• Niezawodny i oszczędny silnik firmy Yanmar• Montaż i budownictwo

• Naprawy i czynności konserwacyjne
• Wytwarzanie energii
• Spawanie rurociągów



Dane dotyczące składania zamówień

Dane techniczne
KHM 351 YS

Spawanie DC przy stałej wartości natężenia 
prądu (CC) - MMA
Zakres regulacji prądu spawania 20-350 A

w cyklu (P) 35% 350 A
w cyklu (P) 60% 320 A
w cyklu (P) 100% 270 A

Napięcie biegu jałowego 65 V

Dodatkowe zasilanie prądem zmiennym (AC) 
1-fazowe 230 V / 7 kVA / 30,4 A / 50 Hz
3-fazowe 400 V / 12 kVA / 17,3 A / 50 Hz
Maks. obciążenie 100%  
Klasa izolacji H

Silnik
Typ silnika Yanmar 3 TNV 76
Paliwo / pojemność zbiornika diesel / 45 l
Chłodzenie wodne
Moc silnika 22,3 KM / 3000 rpm
Rozrusznik elektryczny

Dane ogólne agregatu
Poziom hałasu (7 m) 72 dB
Masa 535 kg
Wymiary (dł. / szer. / wys.) 1610 x 720 x 1100 mm
Czas pracy przy pełnym zbiorniku 
(obciążenie 60%) ok. 13 godz.
Poziom ochrony IP 23

Modele przeznaczone na rynek europejski:
KHM 351 YS, 50 Hz 0794 019 880
KHM 351 YS, 50 Hz, zabezp. przeciwiskrowe 0794 019 881
KHM 351 YS, 50 Hz, Zmienna biegunowość 0794 019 882
KHM 351 YS, 50 Hz, zabezp. przeciwiskrowe
i zmienna biegunowość 0794 019 883

Dostawa obejmuje: agregat w komplecie z olejem i środkiem 
chłodzącym, z naładowanym akumulatorem (bezobsługowym).

Wyposażenie dodatkowe:
Zdalne sterowanie PHG1B 0794 008 882
Zdalne sterowanie PHG1B-PL 0794 008 885
(do modeli ze zmienną biegunowaścią) 
Wózki dwukołowe do transportu w obrębie
miejsca pracy 0794 014 880
Uziemienie 0794 017 880
Przyczepa transportowa z homologacją na zamówienie
Przyłbica spawalnicza Albatross 3000 0349 502 200
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Przyłbica spawalnicza 
Albatross 3000
Do spawania i  szlifowania.
Wyposażona w podnoszoną
szybkę oraz wewnętrzną osłonę
chroniącą twarz podczas 
szlifowania.

Najwyższej jakości akcesoria dla profesjonalistów
Firma ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się z 
pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: www.esab.pl lub 
prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy. 

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwość dostarczenia wymaganych 
usług 
i serwisu zostają aktywowane natychmiast po potwierdzeniu 
zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu 
zapewnienia klientom najwyższej jakości usług posprzedażnych. 
Profesjonalny i wykwalifikowany personel zapewnia serwis, usługi z 
zakresu czynności konserwacyjnych, kalibrację, atestację oraz 
rozbudowę urządzeń i oprogramowania. 

Części zamienne oraz elementy ulegające zużyciu są produkowane 
według normy jakości firmy ESAB. Wymienne płyty elektroniki, 
wymienne moduły i komponenty są dostępne dla wszystkich 
produktów firmy, co pozwala na skrócenie czasu ewentualnego 
przestoju do absolutnego minimum. Firma ESAB nieustannie podnosi
standard usług  świadczonych lokalnie przez autoryzowane punkty 
serwisowe. Klienci posiadający własny personel odpowiedzialny za 
serwis i konserwację mogą zawsze skorzystać ze szkoleń z zakresu 
serwisowania naszych produktów, które są integralnym elementem 
całościowej oferty firmy ESAB. 

Jednakże szkolenia z zakresu informacji o produktach oraz procesach 
spawania dla użytkowników końcowych tworzą oddzielną część oferty 
firmy ESAB. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
firmy ESAB lub dystrybutorem naszych produktów w celu uzyskania 
kompletnych rozwiązań.



Do profesjonalnych zastosowań
Duży zasięg działania urządzenia pozwala na wykorzystanie 
go do zastosowań w różnych środowiskach pracy, w których 
podłączenie do sieci zasilającej jest utrudnione lub wręcz 
niemożliwe. To kompaktowe i przenośne urządzenie oferuje 
zasilanie wysokiej jakości prądem stałym, zapewniające 
znakomite efekty spawania metodą MMA, TIG oraz 
MIG/MAG. Ta sama jednostka gwarantuje również zasilanie 
odbiorników elektrycznych do 12kVA.

Spawanie metodą MMA i TIG (prądem stałym) 
Przy maksymalnej wartości prądu na poziomie 400 A, 
generator umożliwia spawanie elektrodami o maksymalnej 
średnicy 6 mm. 
Zastosowanie funkcji regulacji mocy łuku ARC FORCE 
pozwala na dostosowanie parametrów urządzenia do 
spawania wszystkimi typami elektrod rutylowych, 
zasadowych i celulozowych, gwarantując znakomite 
rezultaty. Dolna granica prądu na poziomie 10 A zapewnia 
spawanie elektrodami o bardzo małej średnicy, jak również
udostępnia szeroką gamę zastosowań w zakresie spawania 
metodą TIG z opcją zapalania łuku przez potarcie.

Zasilanie urządzeń zewnętrznych – gniazda 
przyłączeniowe
Zasilanie elektryczne jest często niezbędne do wykonania 
określonego zadania, np. wiercenia, szlifowania, suszenia 
elektrod czy oświetlenia miejsca pracy. Dlatego też
urządzenie KHM 405 YS/YSX jest wyposażone 
w zintegrowany bezobsługowy generator asynchroniczny 
o mocy do 7 kVA dla urządzeń jednofazowych 230V i do 
12 kVA dla urządzeń trzyfazowych 400V, z którego można 
korzystać nawet podczas spawania. Chwilowa wartość
napięcia jest widoczna na mierniku. Generator jest 
wyposażony w dodatkowe miejscowe uziemienie.

Transport
Urządzenie jest dostarczane jako stacjonarne. Do transportu 
w obrębie miejsca pracy przeznaczone są specjalne wózki 
dwukołowe, dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Model 
KHM 405 YS/YSX jest wyposażony w centralny zaczep, 
umożliwiający bezpieczne podnoszenie urządzenia.

Pomoc serwisowa
Firma ESAB starannie przemyślała wybór dostawcy silnika. 
Ze względu na kluczową rolę, jaką pełni on w urządzeniu, 
szczególny nacisk położono na wysoką jakość serwisu 
i dostępność części zamiennych. W razie usterki 
któregokolwiek z pozostałych elementów generatora, firma 
ESAB oferuje pomoc w ramach najlepszej sieci serwisowej 
w branży spawalniczej.

Zastosowania

KHM 405 YS / YSX
Sterowane cyfrowo generatory spawalnicze do spawania metodą MMA, 
TIG oraz MIG/MAG. 

Silnik diesla z chłodzeniem wodnym
W generatorze KHM  405 YS/YSX zastosowano chłodzony wodą, 
wydajny i oszczędny silnik Yanmar Diesel, wyposażony w 
akumulator i elektryczny układ rozruchowy. Silnik spełnia 
wymagania normy emisji spalin EPA-EURO2. System 
bezpieczeństwa automatycznie wyłącza silnik przy zbyt niskim 
ciśnieniu oleju, zbyt wysokiej temperaturze, 
zbyt niskim poziomie paliwa w zbiorniku lub 
w przypadku usterki ładowania akumulatora. 

Pozostałe funkcje

• Poziom hałasu poniżej maks. wartości określonych przez normę
2000/14-CE.

• Licznik godzin pracy ułatwiający serwisowanie.

• Zamykane osłony silnika i panelu czołowego.

• Dostępność modeli z funkcją automatycznego przełącznika biegu 
jałowego (Auto idle), ujemną biegunowością i zabezpieczeniem 
przeciwiskrowym.

• Uszczelniona podstawa zapobiega ewentualnym wyciekom płynów 
na ziemię.

• Spawanie elektrodą otuloną o średnicy do 6 mm oraz 
drutem 1,6mm w spawaniu metodą MIG/MAG

• Moduł VRD (urządzenie redukujące napięcie)
• Zasilanie urządzeń, oświetlenia itp. elektrycznością 230 V 

i 400 V
• Niezawodny i oszczędny silnik firmy Yanmar

• Montaż i budownictwo
• Naprawy i czynności konserwacyjne
• Wytwarzanie energii
• Spawanie rurociągów
• Prace w trudnych warunkach



Dane dotyczące składania zamówień

Dane techniczne

Najwyższej jakości akcesoria dla profesjonalistów
Firma ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się z pełną
ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: www.esab.pl lub prosimy 
o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy. 

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwość dostarczenia wymaganych usług 
i serwisu zostają aktywowane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. 
Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia klientom 
najwyższej jakości usług posprzedażnych. Profesjonalny i wykwalifikowany 
personel zapewnia serwis, usługi z zakresu czynności konserwacyjnych, 
kalibrację, atestację oraz rozbudowę urządzeń i oprogramowania. 

Części zamienne oraz elementy ulegające zużyciu są produkowane 
według normy jakości firmy ESAB. Wymienne płyty elektroniki, wymienne 
moduły i komponenty są dostępne dla wszystkich produktów firmy, co 
pozwala na skrócenie czasu ewentualnego przestoju do absolutnego 
minimum. Firma ESAB nieustannie podnosi standard usług  świadczonych 
lokalnie przez autoryzowane punkty serwisowe. Klienci posiadający własny 
personel odpowiedzialny za serwis i konserwację mogą zawsze skorzystać
ze szkoleń z zakresu serwisowania naszych produktów, które są
integralnym elementem całościowej oferty firmy ESAB. 

Jednakże szkolenia z zakresu informacji o produktach oraz procesach 
spawania dla użytkowników końcowych tworzą oddzielną część oferty 
firmy ESAB. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy 
ESAB lub dystrybutorem naszych produktów w celu uzyskania 
kompletnych rozwiązań.

KHM 405 YS/YSX
Spawanie DC przy stałej wartości natężenia prądu (CC) - MMA
Zakres regulacji prądu spawania 10-400 A

w cyklu (P) 35% 400 A
w cyklu (P) 60% 350 A
w cyklu (P) 100% 300 A

Napięcie biegu jałowego 65 V

Spawanie DC przy stałym napięciu łuku (CV) - MIG/MAG 
Maks. prąd spawania w cyklu 60% 350 A
Maks. prąd spawania w cyklu 100% 300 A
Zakres regulacji napięcia 15-40 V

Dodatkowe zasilanie prądem zmiennym (AC) 
1-fazowe 230 V / 7 kVA / 30,4 A / 50 Hz
3-fazowe 400 V / 12kVA / 17,3A / 50 Hz
Maks. obciążenie 100%  
Klasa izolacji H

Silnik
Typ silnika Yanmar 3 TNV 76
Paliwo / pojemność zbiornika diesel / 45 l
Chłodzenie wodne
Moc silnika 22,3 KM / 3000 rpm
Rozrusznik elektryczny

Dane ogólne agregatu
Poziom hałasu KHM 405 YS (7 m) 72 dB
Poziom hałasu KHM 405 YSX (7 m) 69 dB
Masa 535 kg
Wymiary (dł. / szer. / wys.) 1610 x 720 x 1100 mm
Czas pracy przy pełnym zbiorniku (obciążenie 60%) ok. 13 godz.
Poziom ochrony IP 23

Modele przeznaczone na rynek europejski:
KHM 405 YS, 50 Hz 0794 020 880
KHM 405 YS, 50 Hz, zabezp. przeciwiskrowe 0794 020 881
KHM 405 YS, 50 Hz, zmienna biegunowość 0794 020 882
KHM 405 YS, 50 Hz, zabezp. przeciwiskrowe
i zmienna biegunowość 0794 020 883

Dostawa obejmuje: agregat w komplecie z olejem i środkiem 
chłodzącym, z naładowanym akumulatorem (bezobsługowym).

Wyposażenie dodatkowe:
Adapet do podajnika OrigoTM Feed M13 0740 741 880
Zdalne sterowanie PHG1B 0794 008 882
Zdalne sterowanie PHG1B-PL 0794 008 885
(do modeli z biegunowością ujemną) 

Wózki dwukołowe do transportu w obrębie
miejsca pracy 0794 014 880
Uziemienie 0794 017 880
Przyczepa transportowa z homologacją na zamówienie
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Przyłbica spawalnicza 
Albatross 3000
Do spawania i  szlifowania.
Wyposażona w podnoszoną
szybkę oraz wewnętrzną
osłonę chroniącą twarz 
podczas szlifowania.



Do profesjonalnych, wymagających zastosowań
Generator przeznaczony do najbardziej wymagających 
zadań, w których niezbędna jest wysoka wydajność. Duży 
zasięg działania w połączeniu z funkcją żłobienia elektrodą
węglową pozwala na wykorzystanie go do różnych 
zastosowań w środowiskach pracy, w których podłączenie 
do sieci zasilającej jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.  
Modele KHM 525 PS/PSX są wyposażone w chłodzone 
wodą, mocne i oszczędne silniki diesel firmy Perkins
z akumulatorem i elektrycznym układem rozruchowym.

Spawanie metodą MMA i TIG - praca w trybie 
stabilizacji prądu (CC) 
Przy maksymalnej wartości prądu na poziomie 500 A, 
generator umożliwia spawanie elektrodami o maksymalnej 
średnicy 8 mm. 
Zastosowanie funkcji regulacji dynamiki łuku ARC FORCE 
pozwala na dostosowanie parametrów urządzenia do 
spawania wszystkimi typami elektrod, np. celulozowymi, 
gwarantując znakomite rezultaty. Dolna granica prądu na 
poziomie 10 A zapewnia spawanie elektrodami o bardzo 
małej średnicy, jak również udostępnia szeroką gamę
zastosowań w zakresie spawania metodą TIG z opcją
zapalania łuku przez potarcie.
Modele KHM 525 PS/PSX mogą być również
z powodzeniem używane do żłobienia łukowego elektrodą
węglową.

Spawanie metodą MIG/MAG – praca w trybie 
stabilizacji napięcia (CV) 
Cyfrowa regulacja prądu gwarantuje znakomitą wydajność
spawania w procesach MIG/MAG. Generator może  
współpracować z podajnikami z serii MobileFeed lub – po 
zastosowaniu odpowiedniego adaptera z podajnikami 
Origo™ Feed 304 M13 lub Origo™ Feed 484 M13.

Zasilanie urządzeń zewnętrznych
Zasilanie elektryczne jest często niezbędne do wykonania 
określonego zadania, np. wiercenia, szlifowania, suszenia 
elektrod czy oświetlenia miejsca pracy. Dlatego też modele 
KHM 525 PS/PSX są wyposażone w zintegrowany 
bezobsługowy generator asynchroniczny o mocy do 12 kVA
dla urządzeń jednofazowych 230 V i do 16 kVA dla 
urządzeń trójfazowych 400 V. Chwilowa wartość napięcia 
jest widoczna na mierniku. Generator jest wyposażony w 
dodatkowe miejscowe uziemienie.

Transport
Urządzenie jest dostarczane jako stacjonarne. Do transportu 
w obrębie miejsca pracy przeznaczone są specjalne wózki 
dwukołowe, dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Modele 
KHM 525 PS/PSX są wyposażone w centralny zaczep, 
umożliwiający bezpieczne podnoszenie urządzenia.

Zastosowania

KHM 525 PS / PSX
Sterowane cyfrowo generatory do spawania metodą MMA, TIG oraz MIG/MAG z 
zasilaniem urządzeń elektrycznych. 

Pozostałe funkcje

• Poziom hałasu poniżej maks. wartości określonych przez normę
2000/14-CE.

• Licznik godzin pracy ułatwiający serwisowanie.

• Zamykane osłony silnika i panelu czołowego.

• Dostępność modeli z ujemną biegunowością i zabezpieczeniem    
przeciwiskrowym.

• Uszczelniona podstawa zapobiega ewentualnym wyciekom płynów     
na ziemię.

• Cyfrowa regulacja prądu spawania

• Wieloprocesowe urządzenie do spawania:
– SMAW: spawanie elektrodą otuloną (MMA)
– GMAW: spawanie elektrodą topliwą

w    osłonie gazu (MIG)
– FCAW: spawanie za pomocą drutów proszkowych
– GTAW: spawanie  elektrodą nietopliwą wolframową

w osłonie gazu obojętnego (metoda TIG                 
z zapalaniem łuku przez potarcie)

• Niski zakres prądu spawania (50%) w trybie CC

• Zasilanie urządzeń zewnętrznych (do 16 kVA)

• Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowo-prądowym

• Duży zbiornik paliwa (60 l) zapewniający do 14 godzin 
ciągłej pracy generatora

• Moduł VRD (urządzenie redukujące napięcie)

• Chłodzony wodą silnik diesel firmy Perkins (1500 rpm)

• System ochrony silnika (ciśnienie i temperatura oleju / 
prędkość obrotowa/ poziom paliwa / ładowanie 
akumulatora)

• Montaż i budownictwo
• Naprawy i czynności konserwacyjne
• Wytwarzanie energii
• Spawanie rurociągów



Dane dotyczące składania zamówień

Dane techniczne

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwość dostarczenia wymaganych usług 
i serwisu zostają aktywowane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. 
Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia klientom najwyższej 
jakości usług posprzedażnych. Profesjonalny i wykwalifikowany personel 
zapewnia serwis, usługi z zakresu czynności konserwacyjnych, kalibrację, 
atestację oraz rozbudowę urządzeń i oprogramowania. 

KHM 525 PS/PSX
Spawanie przy stałej wartości natężenia prądu (CC) -
SMAW (MMA) / GTAW (TIG) 
Zakres prądu spawania (w trybie ciągłym) 10-500 A
Napięcie biegu jałowego 65 V
Maks. prąd spawania w cyklu 35% 500 A
Maks. prąd spawania w cyklu 60% 450 A
Maks. prąd spawania w cyklu 100% 400 A

Spawanie przy stałym napięciu łuku (CV) -
GMAW (MIG/MAG)/ FCAW (drut z rdzeniem topnikowym) 
Zakres regulacji napięcia 16-40 V
Maks. prąd spawania w cyklu 60% 450 A
Maks. prąd spawania w cyklu 100% 400 A

Dodatkowe zasilanie prądem zmiennym (AC)
3-fazowe 16 kVA / 400 V / 23,1 A
1-fazowe 12 kVA / 230 V / 52,2  A
Maks. obciążenie 100%  
Klasa izolacji H

Silnik
Typ silnika Perkins 404 C-22G
Moc*, kW (KM) 20,3 kW (27,6 KM)
Prędkość obrotowa 1500 r
Pojemność skokowa 2216 cm3

Ilość cylindrów 4
Zużycie paliwa, g/kWh 243

* Moc maksymalna (bez przeciążeń) określona zgodnie z wymogami normy ISO 3046/1

Dane ogólne
Poziom hałasu KHM 525 PS (7 m), LWA / dB (A) 96/ 71
Poziom hałasu KHM 525 PSX (7 m), LWA / dB (A) 93/ 68 
Stopień ochrony IP 23
Pojemność zbiornika paliwa 60 l
Czas pracy (przy obciążeniu 60%) 14 godz.
Wymiary (dł/szer/wys) 1720 x 980 x 1110 mm
Masa 750 kg

* Podane wymiary oraz waga uwzględniają wszystkie elementy z wyjątkiem kół oraz dyszla holowniczego

Modele przeznaczone na rynek europejski:
KHM 525 YS, 50 Hz 0794 021 880
KHM 525 PS, 50 Hz, zabezp. przeciwiskrowe 0794 021 881
KHM 525 PS, 50 Hz, zmienna biegunowość 0794 021 882
KHM 525 PS, 50 Hz, zabezp. przeciwiskrowe
i zmienna biegunowość 0794 020 883

Dostawa obejmuje: generator w komplecie z olejem, środkiem 
chłodzącym i naładowanym akumulatorem (bezobsługowym).

Wyposażenie dodatkowe:
Adapter do podajnika OrigoTM Feed M13 0740 741 880
Zdalne sterowanie PHG1B 0794 008 882
Zdalne sterowanie PHG1B-PL 0794 008 885
(do modeli z ujemną biegunowością) 
Wózki dwukołowe do transportu w obrębie
miejsca pracy 0794 014 880
Uziemienie 0794 017 880
Przyczepa transportowa z homologacją na zamówienie
Przyłbica spawalnicza Albatross 3000 0349 502 200
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Przyłbica spawalnicza 
Albatross 3000
Do spawania i  szlifowania.
Wyposażona w podnoszoną szybkę
oraz wewnętrzną osłonę chroniącą
twarz podczas szlifowania.

Najwyższej jakości akcesoria dla profesjonalistów
Firma ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się z pełną
ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: www.esab.pl lub prosimy 
o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy. 



Zaprojektowane do długotrwałego uŜytkowania.
Urządzenia wyposażone są w duże przyłącza OKC 50 w celu 
zwiększenia ich wytrzymałości. Kompaktowa konstrukcja, z odporną
na uderzenia polimerową obudową, jest lekka i łatwa do 
przenoszenia, a mimo tego rozmiar nie wpływa ujemnie na jakże 
ważne chłodzenie wewnętrznych elementów. Dużych rozmiarów 
radiatory oraz przemyślana konstrukcja pozwala na uzyskanie 
niższej temperatury urządzenia w czasie pracy oraz przedłuża jego 
żywotność pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja pozwala 
również na utrzymanie w czystości wszystkich wrażliwych elementów 
wewnątrz urządzenia i chroni je przed pyłem. Caddy™ zostały 
zbudowane zgodnie z normą IP23, co oznacza, że mogą być
stosowane również na zewnątrz - nawet podczas deszczu. Panele 
sterowania są czytelne i łatwe w użyciu.

Korekcja współczynnika mocy - PFC

Urządzenia Caddy™ Tig wyposażone są w układ PFC co umożliwia 
wykorzystanie pełnych możliwości urządzeń z zabezpieczeniem sieci  
16A. PFC chroni również urządzenia przed spadkami napięcia w 
sieci elektrycznej oraz sprawia, że praca przy zasilaniu z generatora 
jest bezpieczniejsza. Caddy™ Tig 1500i / 2200i mogą również
pracować na bardzo długich przedłużaczach sieciowych (do 100m), 
co znacznie zwiększa zasięg roboczy całego zestawu.

Panele sterowania

Urządzenia Caddy™ dostępne są z dwoma różnymi panelami 
sterowania. Oba posiadają wszelkie niezbędne funkcje do spawania 
metodą TIG prądem stałym (DC), z zajarzaniem łuku HF lub
LiftArc™, a także spawanie metodą MMA. 
Panel sterowania Caddy™ TA33 pozwala na proste spawanie 
metodą TIG. Użytkownik musi jedynie ustawić grubość spawanego 
materiału, a urządzenie kontroluje pozostałe funkcje umożliwiając 
uzyskanie wysokiej jakości połączenia. Można również ręcznie 
regulować prąd spawania, opadanie prądu oraz czas powypływu
gazu.
Bardziej zaawansowany panel sterowania Caddy™ TA34 pozwala 
na spawanie pulsacyjne metodą TIG zapewniając lepszą kontrolę
dostarczanego ciepła. Posiada również funkcję Micro Pulse, która 
pozwala ustawić czasu pulsu nawet na 0,001s. 
Caddy™ TA34 posiada dwie wbudowane pamięci, a użytkownik 
może przełączać się pomiędzy pamięciami za pomocą panelu lub 
spustu na uchwycie, nawet w trakcie spawania. Można również
regulować opadanie / narastanie prądu, powypływ gazu oraz 
podłączyć zdalne sterowanie.

Zastosowania

Caddy™ Tig 1500i / 2200i
Jednofazowe urządzenia do spawania metodą TIG - HF i MMA

Urządzenie Redukujące Napięcie - VRD

W niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie 
urządzenia redukującego napięcie – VRD, jest to funkcja 
zabezpieczającą podczas spawania MMA, która ogranicza 
napięcie jałowe do 35 V. Obydwa panele są przygotowane do 
VRD, a funkcja ta może być w prosty sposób włączona i 
wyłączona wewnątrz urządzenia. 

Spawanie MMA

Caddy™ Tig dostarcza prąd stały (DC) umożliwiając spawanie 
większości metali, w tym stali węglowej, stali nierdzewnej oraz 
żeliwa. Caddy™ Tig 1500i, można stosować większość
elektrod o średnicach Ø 1,6 do 3,2mm. Caddy™ Tig 2200i 
umożliwia stosowanie elektrod o średnicy do Ø 4 mm. Obydwa 
panele posiadają najnowszy regulator, ArcPlus™ II, który 
zapewnia bardziej intensywny, a jednocześnie miękki i stabilny 
łuk, łatwy do kontrolowania. Arc Plus™ II wytwarza mniejsze 
krople, łuk jarzy się miękko, a w czasie układania ściegów 
zakosowych nie ma potrzeby zatrzymywania się na 
krawędziach. 

Prace instalacyjne, produkcyjne i remontowe.

Przemysł chemiczny i przetwórczy

Galanteria ozdobna.

Prace na zewnątrz,  zasilanie z generatora prądowego

• Zaprojektowany do wysokiej jakości spawania metodą TIG 

stali węglowej oraz nierdzewnej.

• Łatwość użytkowania - wszystkie parametry spawania 
przedstawione w czytelnym graficznym układzie.

• Funkcja podwójnego programowania ESAB - możliwość
wcześniejszego zaprogramowania oraz zmiany programu w 
czasie spawania. 

• Pulsacyjne spawanie TIG - zwiększona kontrola 
dostarczanego ciepła oraz kontroli jeziorka spawalniczego.

• Micro Pulse - zmniejsza obszar na jaki oddziaływuje ciepło,
zwłaszcza przy cienkich materiałach.

• Arc Plus™ II - lepsza charakterystyka spawania, ułatwia pracę
oraz zapewnia lepszą jakość spoin oraz mniej dalszej obróbki.

• Prawdziwa charakterystyka spawania MMA - ustawienia 
Hot start (gorący start) oraz Arc force (regulacja prądu 
zwarcia).

• VRD - Urządzenie Redukujące Napięcie - funkcja 
zabezpieczająca w spawaniu metodą MMA.



Dane techniczne

Caddy™ Tig 1500i Caddy™ Tig 2200i 
Napięcie zasilania V/Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz
Bezpiecznik (zwłoczny), A 16A 16A
Obciążenie przy 40ºC, TIG

25% cykl pracy, A/V 150/16 220/18,8
60% cykl pracy, A/V 120/14,8 160/16,4
100% cykl pracy, A/V 110/14,4 110/14,4
Obciążenie przy 40ºC, MMA

25% cykl pracy, A/V 150/26 170/26,8
60% cykl pracy, A/V 100/24 130/25,2
100% cykl pracy, A/V 90/23,6 110/24,4
Zakres prądu spawania TIG (DC), A 4 - 150 4 - 220
Zakres prądu spawania MMA (DC), A 4 - 150 4 - 170
Napięcie jałowe, V 70 72
Napięcie jałowe (VRD włączone), V 35 35
Wymiary dł. x szer. x wys., mm 418 x 188 x 208 418 x 188 x 208
Masa, kg 9,2 9,4
Stopień ochrony IP 23 IP 23
Klasyfikacja zastosowania S S
Normy EN 60974-1, EN 60974-3, EN 60974-10

Układ chłodzenia cieczy CoolMini :

Objętość cieczy chłodzącej, l 2,2 
Maksymalny przepływ, l/min 2
Ciśnienie max, bar 2.3 bar
Masa, kg                                    4,5/6,7
Wymiary zewnętrzne, mm dł. x szer. x wys. 407x187x137

Panele sterowania: Caddy™ TA34 Caddy™ TA33

Czas narastania prądu, s 0 - 10 0 - 9,9 *
Czas wygaszania prądu, s 0 - 10 0 - 10
Przedwypływ gazu*, s 0 - 5 0 - 5
Powypływ gazu, s 0 - 25 0 - 25
Czas pulsu / prądu bazowego, s 0,01 - 2,5 -
Czas MikroPulsu*, s 0,001 - 0,250 -
Ustawienia grubości materiału, mm - 0,5 – 7
* Funkcja ukryta

NajwyŜszej jakości akcesoria dla najlepszych 

profesjonalistów
ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania 
się z naszą pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę
internetową: www.esab.pl lub prosimy skontaktować się
z najbliższym przedstawicielem ESAB. 

Bezkonkurencyjny serwis i wsparcie
Nasze zobowiązanie i możliwości zapewnienia oczekiwanej 
jakości obsługi i wsparcia rozpoczyna się
w momencie potwierdzenia zamówienia. Dokładamy wszelkich 
starań aby świadczyć dla naszych klientów pełny zakres usług 
posprzedażowych. Sprawny i wykwalifikowany zespół
serwisowy jest gotowy do świadczenia usług serwisowych
i konserwacyjnych, kalibracji, legalizacji oraz unowocześnienia 
sprzętu i aktualizacji oprogramowania. 

Informacje dotyczące zamawiania

Caddy™ Tig 1500i TA33 - uchwyt Tig TXH 150, 4m 0460 450 880
Caddy™ Tig 2200i TA33 - uchwyt Tig TXH 200, 4m 0460 450 881
Caddy™ Tig 1500i TA34 - uchwyt Tig TXH 150, 4m 0460 450 882
Caddy™ Tig 2200i TA34 - uchwyt Tig TXH 200, 4m 0460 450 883
Caddy™ Tig 2200iw TA33 - CoolMini, TXH 250w, 4m 0460 450 884
Caddy™ Tig 2200iw TA34 - CoolMini, TXH 250w, 4m 0460 450 885

AKCESORIA

Pas naramienny 0460 265 003
Wózek transportowy  (dla butli od 5 do 10 l) 0459 366 885
Wózek transportowy (dla butli od 20 do 50) 0459 366 886
Regulacja nożna T1 Foot CAN przewód 5 m 0460 315 880
Zdalne sterowanie AT1CAN 0459 491 883
Zdalne sterowanie AT1 CF CAN (regulacja dokładna) 0459 491 884
Zdalne sterowanie MTA1 CAN 0459 491 880
Przewody do zdalnego sterowania:

5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883
Uchwyty do spawania metodą TIG:

Uchwyt TIG TXH™ 150 OKC50, 4m 0460 011 842
Uchwyt TIG TXH™ 150 OKC50, 8m 0460 011 882
Uchwyt TIG TXH™ 200 OKC50, 4m 0460 012 840
Uchwyt TIG TXH™ 200 OKC50, 8m 0460 012 880
Uchwyt TIG TXH™ 250w OKC50, 4m 0460 013 840
Uchwyt TIG TXH™ 250w OKC50, 8m 0460 013 880

Dostawa obejmuje: 3 m przewód zasilający z wtyczką 16A, 3m 
przewody do spawania metodą MMA, uchwyty TIG i chłodnica 
CoolMini zgodnie z odpowiednim numerem katalogowym
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Zastosowanie

Mocna, solidna konstrukcja
Solidna budowa w Origo™Tig 3001i pozwala na jego 
zastosowanie w każdym środowisku pracy. Urządzenie 
jest ergonomiczne i niezawodne w eksploatacji.
Inwertorowe źródło prądu spawania posiada płynną
regulację prądu od 4 A do 300 A. Przeznaczone do 
spawania metodą TIG i MMA prądem stałym DC. Dzięki 
solidnej konstrukcji oraz dodatkowemu wyposażeniu w 
układ chłodzenia oraz wózek jezdny, urządzenia są
idealnym rozwiązaniem do stosowania w dowolnym
warunkach. 

Wszechstronne zastosowanie
Rodzina urządzeń Origo™Tig 3001i przeznaczona jest 
do spawania prądem stałym DC materiałów ze stali 
niskowęglowych, wysokostopowych oraz miedzi w 
zakresie spawania metodą TIG. Do elektrody otulonej 
MMA przede wszystkim należy zaliczyć różnego 
rodzaju regeneracje ze spawaniem żeliwa włącznie.

• Mocna i solidna konstrukcja – mobilne zastosowanie

• Łatwość obsługi – wysoka wydajność oraz ergonomia w 
nastawach parametrów spawania.

• Spawanie metodą MMA – możliwość stosowania 
dowolnych elektrod o średnicy do 5 mm.

• ArcPlus™ II – lepsza charakterystyka spawania przy 
metodzie MMA, ułatwiająca pracę i oferująca lepszą jakość
spoiny przy mniej intensywnej obróbce końcowej.

• Funkcje MMA – Hot Start i Arc Force

• Mikro Pulse – spawanie blach o grubości od 0,6mm z 
ograniczaną ilością wpływu ciepła (panel TA24)

• Ergonomia – prosta nastawa parametrów dzięki 
oznaczeniom graficznym na panelu sterowniczym

Origo™ Tig 3001i TA23 i TA24
Optymalne rozwiązania w spawaniu metodą TIG i MMA

Panel sterowniczy
Origo™ TA23 to panel wyposażony w podstawowe regulacje do 
spawania metodą TIG narastanie i opadanie prądu spawania, 
powypływu gazu, pomiar prądu spawania, 2-4 takt, inicjacja łuku 
stykowy i HF, możliwość podłączenia przystawek zdalnej regulacji.

Origo™ TA24  posiada wszystkie funkcje z panela TA23 oraz 
zaawansowane nastawy w zakresie spawania metodą TIG z 
pomiarem prądu i napięcia spawania z nastawą łuku pulsacyjnego i 
mikro pulsem włącznie,  indywidualne programowanie

Wszystkie funkcje są łatwo dostępne, co zdecydowanie ułatwia 
obsługę urządzenia.

• Naprawy i czynności konserwacyjne
• Montaż i budownictwo cywilne
• Przemysł przetwórczy
• Przemysł okrętowy i morski
• Przemysł energetyczny
• Transport samochodowy i kolejowy

Panel - TA23

Panel - TA24



Źródło prądu Origo™ Tig 3001i
Zakres prądu spawania (TIG) 4-300
Zakres prądu spawania (MMA) 16-300
Napięcie zasilania 3 x 400 V
Zabezpieczenie sieci, A 20
Przewód zasilający, Ø mm² 4 x 1,5

Znamionowy prąd spawania:
cykl pracy 35%, TIG , A/V 300/22
cykl pracy 60%, TIG, A/V 240/19,6
cykl pracy 100%, TIG, A/V 200/18
Czas narastania prądu, sek. 0-10
Czas wygaszania prądu, sek. 0-10
Końcowy powypływ gazu, sek. 5-25
Napięcie biegu jałowego, V 57-67
Współczynnik mocy przy 100% (TIG) 0,65
Wydajność przy 100% (TIG), % 77
Stopień ochrony IP 23 C
Wymiary zewnętrzne, mm, (dł. x szer. x  wys.) 652 x 249 x 423
Masa, kg 30

Układ chłodzenia cieczy: CoolMidi 1000
Wydajność chłodzenia, W (l/min) 1100 (1,0) 
Pojemność zbiornika cieczy, l 5 
Maks. przepustowość, l/min 4
Maks. ciśnienie, 50/60 Hz bar 3/3.8
Masa (pusty/pełny), kg                           14/19
Wymiary zewnętrzne, mm 
(dł. x szer. x  wys.) 630 x 245 x 300

Dane techniczne

Dane dotyczące składania zamówień

Origo™ Tig 3001i, TA23 0459 745 883
Origo™ Tig 3001iw, TA23 (z chłodnicą) 0459 745 884

Origo™ Tig 3001i, TA24 0459 745 885
Origo™ Tig 3001iw, TA24 (z chłodnicą) 0459 745 886

Akcesoria:
Zestaw jezdny 3-kołowy 0460 564 880
Wzmocnienie rurowe do źródła prądu 0460 459 880

Wyposażenie dodatkowe:
Czujnik przepływu cieczy do wersji z chłodnicą 0456 855 881 
Regulacja nożna T1 Foot CAN z przewodem 5 m 0460 315 880
Zdalne sterowanie AT1 CAN regulacji prądu 0459 491 883
Zdalne sterowanie AT1 CAN CF dokładna regulacja prądu 0459 491 884
Przewody do przystawek zdalnej regulacji:
5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883

Uchwyty spawalnicze TIG:
TXH 200, 4m 0460 012 840
TXH 200 F, 4m 0460 012 842
TXH 250w, 4 m do wersji z chłodnicą 0460 013 840
TXH 250wF, 4 m do wersji z chłodnicą 0460 013 841

F – elastyczny korpus palnika

Dostawa obejmuje: przewód zasilający 5m z wtyczką 32A, 
przewód gazowy 2m z dwoma zaciskami
przewód masowy 4,5 m z zaciskiem
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a.Najwyższej jakości akcesoria dla profesjonalistów

Firma ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. W celu zapoznania się
z pełną ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową: www.esab.pl
lub prosimy  o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy. 

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwość dostarczenia wymaganych usług 
i serwisu zostają aktywowane natychmiast po potwierdzeniu 
zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia 
klientom najwyższej jakości usług posprzedażnych. Profesjonalny i 
wykwalifikowany personel zapewnia serwis, usługi z zakresu czynności 
konserwacyjnych, kalibrację, atestację oraz rozbudowę urządzeń i 
oprogramowania. 
Części zamienne oraz elementy ulegające zużyciu są produkowane 
według normy jakości firmy ESAB. Wymienne płyty elektroniki, 
wymienne moduły i komponenty są dostępne dla wszystkich produktów 
firmy, co pozwala na skrócenie czasu ewentualnego przestoju do 
absolutnego minimum. Firma ESAB nieustannie podnosi standard usług  
świadczonych lokalnie przez autoryzowane punkty serwisowe. Klienci 
posiadający własny personel odpowiedzialny za serwis i konserwację
mogą zawsze skorzystać ze szkoleń z zakresu serwisowania naszych 
produktów, które są integralnym elementem całościowej oferty firmy 
ESAB. 
Jednakże szkolenia z zakresu informacji o produktach oraz procesach 
spawania dla użytkowników końcowych tworzą oddzielną część oferty 
firmy ESAB. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym 
firmy ESAB lub dystrybutorem naszych produktów w celu uzyskania 
kompletnych rozwiązań.

Origo™Tig 3001i  TA 24 

Origo™Tig 3001i  TA 23 







Zastosowanie

Caddy™ Tig 2200i AC/DC
Dla profesjonalistów, do produkcji oraz w pracach 
regeneracyjnych

Urządzenie Caddy™ ju Ŝ stało si ę klasyk ą wśród 
przeno śnych źródeł pr ądu do spawania. Wraz 
z wprowadzeniem Caddy™ Tig 2200i AC/DC z 
panelem (TA33 i TA34) oraz pełnym 
asortymentem akcesoriów, dost ępne jest 
optymalne rozwi ązanie dla szeregu zastosowa ń

przy spawaniu metod ą TIG prądem stałym DC 
oraz przemiennym AC.

Zaprojektowany do wysokojako ściowego spawania 
metod ą TIG AC/DC
Urządzenie spawalnicze, zarówno w przypadku spawania 
prądem stałym (DC) jak i przemiennym (AC), zapewnia 
idealne rozpoczęcie procesu spawania oraz utrzymuje 
stabilny łuk w zakresie łączonych materiałów o grubości do 
5 mm przy zachowaniu najwyŜszej jakości. 

Spawanie pr ądem przemiennym z funkcj ą QWave™
Jednym z najwaŜniejszych zadań urządzenia do spawania 
prądem przemiennym metodą TIG jest zapewnianie 
stabilnego łuku. Urządzenie Tig 2200i posiada funkcję
QWave™ , która zapewnia  optymalne sterowanie łukiem 
przy jednoczesnym niskim poziomie hałas, a wszystko bez 
starty jakości spawu.
Urządzenie posiada funkcję TruArc™ , które zapewnia,  
Ŝe ustawiona wartość prądu jest zawsze wartością
rzeczywistą. (Automatyczna stabilizacja prądu spawania)

Łatwo ść obsługi
Dostępne są dwa alternatywne panele sterowania.
Obydwa posiadają niezbędne funkcje do sterowania 
procesem spawania metodą TIG DC, AC oraz MMA. 
Funkcje są przedstawione w prosty i czytelny sposób. 

Panel sterowania Caddy™ TA34 AC/DC posiada 
zaawansowane funkcje. Balans prądu przemiennego 
pozwala kontrolować jakość łuku i głębokość penetracji,    
a ustawienie częstotliwości AC pozwala kontrolować
szerokość łuku. Posiada równieŜ funkcję kontrolującą
wstępne nagrzewanie elektrody przy stosowaniu elektrod o 
róŜnym kącie zaostrzenia części roboczej,  jednocześnie 
zapewnia sprawniejsze rozpoczęcie procesu spawania 
oraz przedłuŜa okres eksploatacji elektrod podczas 
spawania prądem przemiennym AC.

Panel sterowania Caddy™ TA33 AC/DC przeznaczony 
jest dla mniej zaawansowanego uŜytkownika. Wystarczy 
ustawić grubość spawanego materiału, a urządzenie 
kontroluje pozostałe parametry w zaprogramowanej linii 
synergicznej zapewniając wysoką jakość spawu. 

Zaprojektowany do łatwego transportowania

Nowe urządzenie Caddy™ o małej masie (15kg) oraz  
odpornej na korozję obudowie o zaokrąglonych 
krawędziach, ułatwia pracę w róŜnych warunkach. 
Szczególnie prace wymagające szybkości działania 
oraz prace w przemyśle na wysokości. 

XA00132320

• Naprawy i czynno ści konserwacyjne
• Produkcja ogólna i budownictwo
• Przemysł przetwórczy
• Budownictwo okr ętowe i przemysł morski
• Transport i urz ądzenia przeno śne

• Zaprojektowany do wysokojako ściowego spawania 
wszystkich rodzajów materiałów metod ą TIG.

• Łatwo ść obsługi – wszystkie parametry spawania s ą

przedstawione w prosty i czytelny sposób.

• Funkcja QWave™- umo Ŝliwia spawania pr ądem 
przemiennym (AC) przy zachowaniu stabilnego łuku 
oraz niskiego poziomu hałasu.

• Płynna regulacja cz ęstotliwo ści oraz balansu pr ądu 
przemiennego – optymalizacja wielko ści jeziorka 
spawalniczego.

• Wstępne nagrzewanie elektrody – doskonałe zajarzenie  
oraz dłu Ŝszy okres eksploatacji elektrody.

• Funkcja programowania ESAB 2 – umo Ŝliwia 
zapami ętywanie i wybór programu w czasie spawania. 

• Pulsacyjne spawanie metod ą TIG DC – łatwa kontrola 
doprowadzanego ciepła oraz wielko ści jeziorka 
spawalniczego.

• Funkcja DC Micro Pulse – minimalizuje obszar poddany 
działaniu ciepła zwłaszcza przy cienkich materiałac h.

• Prawdziwa wydajno ść spawania metod ą MMA zarówno 
w trybie AC jak i DC – Funkcje Hot start, Arc force,  oraz 
przeł ącznik biegunowo ści (DC).

• VRD – Voltage R eduction D evice – urz ądzenie 
redukuj ące napi ęcie – funkcja bezpiecze ństwa 
w czasie spawania metod ą MMA.



Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangaŜowanie oraz moŜliwości dostarczenia 
oczekiwanych usług i serwisu rozpoczynają się natychmiast po 
potwierdzeniu zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich 
starań w celu zapewnienia klientom najwyŜszej jakości usług 
posprzedaŜowych. Profesjonalny i wykwalifikowany personel 
zapewnia serwis, usługi konserwacji, kalibrację, atestację oraz 
aktualizację i rozbudowę zarówno urządzeń i oprogramowania. 

Części zamienne i eksploatacyjne są produkowane według 
norm jakości firmy ESAB. Wymienne płytki drukowane, 
wymienne moduły oraz komponenty są dostępne dla 
wszystkich produktów firmy ESAB co pozwala skrócić czas 
ewentualnego przestoju do absolutnego minimum. Firma ESAB 
nieustannie rozbudowuje sieć autoryzowanych partnerów aby 
być bliŜej klienta. Klienci posiadający własny personel 
odpowiedzialny za konserwację i serwis zawsze mogą
skorzystać ze szkoleń z zakresu serwisowania naszych 
produktów, które są integralnym elementem oferty firmy ESAB. 
JednakŜe, szkolenia dla uŜytkowników końcowych w zakresie 
produktów i procesów stanowią oddzielną ofertę. Prosimy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub 
dystrybutorem firmy ESAB w celu uzyskania kompletnych 
rozwiązań.

Tig 2200i AC/DC 
Zakres prądu spawania dla TIG AC/DC 4 - 220
Zakres prądu spawania dla MMA 16 - 160
Napięcie zasilania, V/fazę 230/1 50Hz
Zabezpieczenie sieci, A 16
Przewód zasilający, Ø mm2 3 x 1.5
Maksymalny prąd/napięcie spawania:
P= 20% cyklu roboczym, TIG , A/V 220/18,8
P= 60% cyklu roboczym, TIG, A/V 150/16,0
P= 100% cyklu roboczym, TIG, A/V 140/15,6
Napięcie biegu jałowego, V DC 54 - 64 V
Sprawność przy 100%, (TIG), % 67 
Stopień ochrony IP 23
Wymiary zewnętrzne mm, dł/szer/wys 407x187x345
Masa, kg 15 
Układ chłodzenia CoolMini :
Wydajność chłodzenia, l 2,2 
Maks. przepływ, l/min 2
Maks. ciśnienie,  bar 2,3 bar
Masa, kg                                    5/7
Wymiary zewnętrzne mm, dł/szer/wys 407x187x137

Panele MMC: TA34 AC/DC TA33 AC/DC

Narastanie prądu, sek 0-10 -
Opadanie prądu, sek 0-10 0-10
Końcowy wypływ gazu, sek 0-25 0-10
Czas pulsu, DC, sek 0,01-2,5 -
Częstotliwość AC, Hz 10-150 -
Balans prądu przemiennego, % 50-98 -
Grubość płyty, mm - 1-5

Informacje dotycz ące składania zamówie ń

Dane techniczne

Akcesoria spawalnicze dla profesjonalnych spawaczy
ESAB oferuje szeroką gamę akcesoriów. Kompletna oferta, wraz 
z informacjami o produktach znajduje się stronie internetowe, 
zapraszamy do odwiedzenia witryny www.esab.com lub prosimy 
o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem firmy ESAB.
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Zestaw Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC 
Uchwyt TIG TXH™ 200 4m oraz MMA 0460 150 882

Zestaw Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC  
Uchwyt TIG TXH™ 200 4m oraz MMA 0460 150 883

Zestaw Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC  
Uchwyt TIG TXH™ 250w 4m, chłodnica CoolMini
uchwyt do MMA, wózek dwukołowy 0460 150 884

Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC 0460 150 880
Caddy™ Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC 0460 150 881

Chłodnica CoolMini 0460 144 880
Wózek dwukołowy,na małą butlę gazowa 0459 366 885
Wózek dwukołowy, butla gazowa z przodu maszyny 0459 366 886
Wózek dwukołowy, butla gazowa obok maszyny 0460 330 880

Zdalne sterowanie ręczne AT 1 CAN 0459 491 883
Zdalne sterowanie  ręzne AT 1 F CAN 0459 491 884
Zdalne sterowanie noŜneT1 Foot  CAN 0460 315 880

Przewody do zdalnego sterowania:
5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883

Uchwyty TIG:
TXH™ 250w 4m 0460 013 840
TXH™ 250wF 4m 0460 013 841
TXH™ 200 0460 012 840
TXH™ 200 F 0460 012 842
TXH™ 250wr 4m 0462 013 840
TXH™ 250wFr 4m sterownia parametrów w rękojeści) 0462 013 841
TXH™ 200r (sterownia parametrów w rękojeści) 0462 012 840
TXH™ 200 Fr sterownia parametrów w rękojeści) 0462 012 842
Przystawka do zdalnego sterowania  z uchwytu 0459 491 912
(w niektórych wersjach)

Dostawa obejmuje: Przewód zasilający o dł. 3 m, przewód gazowy 
o dł. 2 m z dwoma zaciskami, przewód masowy o dł. 4,5 m
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Zastosowanie

Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
Urządzenie do profesjonalnego  spawania metodą TIG

Zaprojektowany z myślą o wysokojakościowym 
spawaniu metodą TIG i MMA
Urządzenia spawalnicze Origo™ Tig 3000i AC/DC , zarówno w 
przypadku spawania prądem stałym (DC) jak i przemiennym 
(AC), zapewniają idealne rozpoczęcie procesu spawania oraz 
stabilny łuk. Urządzenie przeznaczone jest do spajania 
materiałów wykonanych z aluminium i jego stopów, jak i stali 
wysokostopowej, stali węglowej, miedzi, oraz różnych stopów 
mosiądzu

Spawanie prądem przemiennym z funkcją QWave™
Jednym z najważniejszych zadań urządzenia do spawania 
prądem przemiennym metodą TIG jest zapewnianie stabilnego 
łuku. Urządzenia posiadają funkcję QWave™ , która zapewnia  
optymalne sterowanie łukiem przy jednoczesnym niskim 
poziomie hałas, a wszystko bez starty jakości spawu.

Urządzenie posiada funkcję TruArc™ , które zapewnia,  że 
ustawiona wartość prądu jest zawsze wartością rzeczywistą.

Łatwość obsługi
Origo™ TA24 AC/DC, panel sterujący posiada zaawansowane 
funkcje do spawania metodą TIG AC/DC oraz MMA AC/DC. 
Funkcje są przedstawione w prosty i czytelny sposób.
Balans prądu przemiennego pozwala kontrolować jakość łuku i 
głębokość penetracji,    a ustawienie częstotliwości AC pozwala 
kontrolować szerokość łuku. Posiada również funkcję
kontrolującą wstępne nagrzewanie elektrody przy stosowaniu 
elektrod o różnym kącie zaostrzenia części roboczej,  
jednocześnie zapewnia sprawniejsze rozpoczęcie procesu 
spawania oraz przedłuża okres eksploatacji elektrod podczas 
spawania prądem przemiennym AC.

• Zaprojektowany do wysokojakościowego spawania 
wszystkich rodzajów materiałów metodą TIG.

• Płynna regulacja częstotliwości oraz balansu prądu 
przemiennego – optymalizacja wielkości jeziorka 
spawalniczego.

• Wstępne nagrzewanie elektrody – doskonałe 
zajarzenie  oraz dłuższy okres eksploatacji 
elektrody.

• Funkcja programowania ESAB 2 – umożliwia  
Spawanie pulsacyjne DC metodą TIG – łatwe 
sterowanie ciepłem i jeziorkiem spawalniczym.DC 

• ESAB LogicPump – ELP, automatyczne 
uruchomienie ukłdu chłodzenia przy podłączeniu 
uchwytu chłodzonego cieczą.

• Tryb oszczędzania energii – wentylator i pompa 
działają na żądanie.

• Funkcja DC Micro Pulse – minimalizuje obszar 
poddany działaniu ciepła zwłaszcza przy cienkich 
materiałach.

• Prawdziwa wydajność spawania metodą MMA 
zarówno w trybie AC jak i DC – Funkcje Hot start, 
Arc force, oraz przełącznik biegunowości (DC).

• Płynna regulacja prądu spawania przy użyciu 
sterownika nożnego T1 Foot CAN

• VRD – Voltage Reduction Device – urządzenie 
redukujące napięcie – funkcja bezpieczeństwa 
w czasie spawania metodą MMA.

Naprawy i czynności konserwacyjne
Spawanie rur
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł przetwórczy
Stocznie i przemysł morski
Transport i urządzenia przenośne



Dane do zamówienia

Dane techniczne

Origo™ Tig 3000i AC/DC 
z wózkiem 2-kołowym

Tig 3000i
Zakres prądu spawania TIG AC/DC 4 – 300
Zakres prądu spawania MMA 16 – 300
Napięcie zasilania, V/Ph 400/3
Zabezpieczenie sieci, A 20
Pzrewód sieciowy, Ø mm2 4 x 1.5
Maksymalny prąd/napięcie spawania DC/AC
P= 35% TIG , A/V 300/22
P= 60% TIG, A/V 240/19.6
P= 100% TIG, A/V 200/18
Narastanie prądu spawania, sec 0 – 10
Opadanie prądu spawania, sec 0 – 10
Powypływ gazu, sec 0 – 25
Częstotliwość pulsacyjna DC, sec 0.01 - 2.5
Częstotliwość AC, Hz 10 – 150
Balans AC, % 50 – 98
Napięcie biegu jałowego, V DC 54 – 64
Współcz. mocy przy 100%, tryb TIG 0.72
Temperatura robocza, C -10 do +40
Sprawność przy 100%, tryb TIG, % 67
Stopień ochrony IP 23C
Zgodność z normami: IEC/EN 60974-1, -3, -10
Wymiary zewnętrzne mm, dxsxw 652x412x423
Masa, kg 42                               

Układ chłodzenia cieczy : Cool Midi 1800
Wydajność chłodz., W, l/min przy 40 C 1600/1.2 
Objętość środka chłodzącego, l

4.2
Maks. przepływ, l/min 4
Maks. ciśnienie, 50/60 Hz bar 3/3.8
Masa, kg                               19/23
Wymiary zewnętrzne mm, dxsxw 710x385x208

Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC 0459 735 880
Zespół chłodzący, CoolMidi 1800 0459 840 880
Wózek 2 koła Tig 3000i AC/DC 0459 366 890
Wózek 4 koła Tig 3000i AC/DC 0460 060 880

Zdalne sterowanie MTA1 CAN 0459 491 880
Zdalne sterowanie AT 1 CAN 0459 491 883
Zdalne sterowanie AT 1 CF CAN 0459 491 884
Regulacja nożna T1CAN z kablem 5 m 0460 315 880

Przewody do zdalnego sterowania:
5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883

Zalecane uchwyty do spawania metodą TIG:
TXH ™ 200 4m OKC 50 0460 012 840
TXH ™ 200 F 4m OKC 50 0460 012 842
TXH ™ 250w   4m OKC 50 0460 013 840
TXH ™ 250wF 4m OKC 50 0460 013 841
TXH ™ 400w 4m OKC 50     0460 014 840
TXH ™ 400w 8m OKC 50     0460 014 880
TXH™ 200r 4m OKC 50 regulacja w  rękojeści              0462 012 840
TXH™ 200Fr 4m OKC 50 regulacja w  rękojeści 0462 012 842
TXH™ 250wr   4m OKC 50 regulacja w  rękojeści 0462 013 840
TXH™ 250wFr 4m OKC 50 regulacja  w rękojeści          0462 013 841
Przystawka do zdalnego sterowania  z uchwytu             0459 491 912

Dostawa obejmuje: Przewód zasilający o dł. 5 m, przewód gazowy o dł. 
2 m z dwoma zaciskami, przewód masowy o dł. 5 m

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwości dostarczenia 
oczekiwanych usług i serwisu rozpoczynają się natychmiast po 
potwierdzeniu zamówienia. Nasza firma dokłada wszelkich 
starań w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług 
posprzedażowych. Profesjonalny i wykwalifikowany personel 
zapewnia serwis, usługi konserwacji, kalibrację, atestację oraz 
aktualizację i rozbudowę zarówno urządzeń i oprogramowania. 

Części zamienne i eksploatacyjne są produkowane według 
norm jakości firmy ESAB. Wymienne płytki drukowane, 
wymienne moduły oraz komponenty są dostępne dla 
wszystkich produktów firmy ESAB co pozwala skrócić czas 
ewentualnego przestoju do absolutnego minimum. Firma ESAB 
nieustannie rozbudowuje sieć autoryzowanych partnerów aby 
być bliżej klienta. Klienci posiadający własny personel 
odpowiedzialny za konserwację i serwis zawsze mogą
skorzystać ze szkoleń z zakresu serwisowania naszych 
produktów, które są integralnym elementem oferty firmy ESAB. 
Jednakże, szkolenia dla użytkowników końcowych w zakresie 
produktów i procesów stanowią oddzielną ofertę. Prosimy 
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym lub 
dystrybutorem firmy ESAB w celu uzyskania kompletnych 
rozwiązań.
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Zastosowanie

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
Urządzenie do profesjonalnego  spawania metodą TIG wszystkich materiałów.

Zaprojektowany z myślą o wysokojakościowym 
spawaniu metodą TIG i MMA
Urządzenia spawalnicze Origo™ Tig 4300iw AC/DC , zarówno 
w przypadku spawania prądem stałym (DC) jak i 
przemiennym (AC), zapewniają idealne rozpoczęcie procesu 
spawania oraz stabilny łuk. Wszystkie rodzaje
materiałów, niezależnie od ich grubości, są spawane z 
zachowaniem najwyższej jakości.

Panel sterowania Origo™ TA24 AC/DC posiada 
zaawansowane funkcje. Balans prądu przemiennego pozwala 
kontrolować jakość łuku i głębokość penetracji,    a ustawienie 
częstotliwości AC pozwala kontrolować szerokość łuku. 
Posiada również funkcję kontrolującą wstępne nagrzewanie 
elektrody przy stosowaniu elektrod o różnym kącie 
zaostrzenia części roboczej,  jednocześnie zapewnia 
sprawniejsze rozpoczęcie procesu spawania oraz przedłuża 
okres eksploatacji elektrod podczas spawania prądem 
przemiennym AC.

Spawanie prądem przemiennym z funkcją QWave™
Jednym z najważniejszych zadań urządzenia do spawania 
prądem przemiennym metodą TIG jest zapewnianie 
stabilnego łuku. Urządzenia posiadają funkcję QWave™ , 
która zapewnia  optymalne sterowanie łukiem przy 
jednoczesnym niskim poziomie hałas, a wszystko bez starty 
jakości spawu.

Zaprojektowany do wysokojakościowego 
spawania wszystkich rodzajów materiałów metodą
TIG.
Funkcja QWave™- umożliwia spawania prądem 

przemiennym (AC) przy zachowaniu stabilnego 
łuku oraz niskiego poziomu hałasu.
Płynna regulacja częstotliwości oraz balansu 

prądu przemiennego – optymalizacja wielkości 
jeziorka spawalniczego.
Wstępne nagrzewanie elektrody – doskonałe 

zajarzenie  oraz dłuższy okres eksploatacji 
elektrody.
Funkcja programowania ESAB 2 – umożliwia 

Spawanie pulsacyjne DC metodą TIG – łatwe 
sterowanie ciepłem i jeziorkiem spawalniczym.

ESAB LogicPump – ELP, automatyczne 
uruchomienie ukłdu chłodzenia przy podłączeniu
uchwytu chłodzonego cieczą.

Tryb oszczędzania energii – wentylator i pompa 
działają na żądanie.

Spawanie metodą MMA—Funkcje Hot start 
(„gorący start”), Arc force („regulacja prądu 
zwarcia”) oraz przełącznik biegunowości.

Naprawy i czynności konserwacyjne
Montaż i budownictwo
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł przetwórczy
Stocznie i przemysł morski
Transport i urządzenia przenośne



Tig 4300iw
Zakres prądu spawania TIG AC/DC 4 - 430
Zakres prądu spawania MMA 16 - 430
Napięcie zasilania, V/Ph 400/3
Zabezpieczenie sieci, A 35
Pzrewód sieciowy, Ø mm2 4 x 6 
Maksymalny prąd/napięcie spawania DC/AC
P= 40% TIG , A/V 430/27.2
P= 60% TIG, A/V 400/26
P= 100% TIG, A/V 315/22.6
Narastanie prądu spawania, sec 0 - 10
Opadanie prądu spawania, sec 0 - 10
Powypływ gazu, sec 0 - 25   
Częstotliwość pulsacyjna DC, sec 0.01 - 2.5
Częstotliwość AC, Hz 10 – 150
Balans AC, % 5 0- 98
Napięcie biegu jałowego, V DC 83
Współcz. mocy przy 100%, tryb TIG 0.79
Temperatura robocza, C -10 do +40
Sprawność przy 100%, tryb TIG, % 93
Stopień ochrony IP 23C
Zgodność z normami: IEC/EN 60974-1, -3, -10
Wymiary zewnętrzne mm, dxsxw 625x394x776
Masa, kg z zesp. chłodzącym 95

Układ chłodzenia cieczy : Zintegrowany
Wydajność chłodz., W, l/min przy 40 C 2500/1.5 
Objętość środka chłodzącego, l 5.5
Maks. przepływ, l/min 2.0
Maks. ciśnienie, 50/60 Hz bar 3.4  

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC 0460 100 880
Wózek 4 koła Tig 4300iw AC/DC 0458 530 881

Zdalne sterowanie MTA1 CAN 0459 491 880
Zdalne sterowanie AT 1 CAN 0459 491 883
Zdalne sterowanie AT 1 CF CAN 0459 491 884
Regulacja nożna T1CAN z kablem 5 m 0460 315 880

Przewody do zdalnego sterowania:
5 m CAN 0459 554 880
10 m CAN 0459 554 881
15 m CAN 0459 554 882
25 m CAN 0459 554 883

Zalecane uchwyty do spawania metodą TIG:
TXH ™ 400w 4m OKC 50     0460 014 840
TXH ™ 400w 8m OKC 50     0460 014 880
TXH ™ 400w HD 4m OKC 0460 014 841
TXH ™ 400w HD 8m OKC 0460 014 881
TXH ™ 400wr HD 4m OKC regulacja w rękojeści 0462 014 841
TXH ™ 400wr HD 8m OKC regulacja w rękojeści 0462 014 881
Przystawka do zdalnego sterowania  z uchwytu            0459 491 912

Dostawa obejmuje: Przewód zasilający o dł. 5 m, przewód gazowy o dł. 
2 m z dwoma zaciskami, przewód masowy o dł. 5 m

Dane techniczne

Origo™ Tig 4300iw AC/DC z wózkiem czterokołowym

Najlepsza obsługa i serwis
Nasze zaangażowanie oraz możliwości dostarczenia 
oczekiwanych usług i serwisu rozpoczynają się natychmiast 
po potwierdzeniu zamówienia. Nasza firma dokłada 
wszelkich starań w celu zapewnienia klientom najwyższej 
jakości usług posprzedażowych. Profesjonalny i 
wykwalifikowany personel zapewnia serwis, usługi 
konserwacji, kalibrację, atestację oraz aktualizację i 
rozbudowę zarówno urządzeń i oprogramowania. 

Części zamienne i eksploatacyjne są produkowane według 
norm jakości firmy ESAB. Wymienne płytki drukowane, 
wymienne moduły oraz komponenty są dostępne dla 
wszystkich produktów firmy ESAB co pozwala skrócić czas 
ewentualnego przestoju do absolutnego minimum. Firma 
ESAB nieustannie rozbudowuje sieć autoryzowanych 
partnerów aby być bliżej klienta. Klienci posiadający własny 
personel odpowiedzialny za konserwację i serwis zawsze 
mogą skorzystać ze szkoleń z zakresu serwisowania 
naszych produktów, które są integralnym elementem oferty 
firmy ESAB. Jednakże, szkolenia dla użytkowników 
końcowych w zakresie produktów i procesów stanowią
oddzielną ofertę. Prosimy skontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem firmy 
ESAB w celu uzyskania kompletnych rozwiązań.

Informacje dotyczące składania zamówień
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PowerCutTM 900/1600
Nowej generacji urzàdzenia do r´cznego 
i maszynowego ci´cia oraz ˝łobienia plazmowego.

PowerCutTM 900&1600 - sà inwertorowymi êródłami energii do 

ci´cia i ˝łobienia w procesach produkcyjnych i remontowych 

materiałów, które przewodzà pràd elektryczny (stale w´glowe 

i stopowe, aluminium, mosiàdz, bràz, itp.)

Prosta oraz intuicyjna nastawa parametrów ci´cia i ˝łobienia przy 

zastosowaniu spr´˝onego powietrza lub azotu, pozwala uzyskaç 

wysokà jakoÊç wykonywanych prac na stanowiskach r´cznych oraz 

zmechanizowanych.

InnowacyjnoÊç

•	„Blowback”	–	technologia	zajarzania	łuku	bez	udziału	wysokiej	

	 cz´stotliwoÊci.	Inicjacja	łuku	pilotujàcego	sterowana	jest	poprzez	

	 odpowiednie	układy	elektroniczne	i	pneumatyczne.

•	„Auto-modes”	automatyczna	funkcja,	która	przełàcza	

	 poszczególne	charakterystyki	w	trybie	ci´cia	ciàgłego,	

	 przerywanego	oraz	˝łobienia.

•	„Gouging capability”	–	PowerCutTM	dostarcza	optymalne	

	 parametry	napi´ciowo-pràdowe	w	procesie	˝łobienia	plazmowego.

Mocna, ˝ywotna i solidna konstrukcja

•	Lekka	i	wytrzymała	metalowa	obudowa	odporna	na	korozj´	

	 w	ró˝nych	warunkach	eksploatacji

•	Elementy	elektroniczne	wewnàtrz	urzàdzenia	posiadajà	układy

	 	modułowe	z	oddzielonym	torem	sterowania	i	blokiem	mocy.

•	Zewn´trzne	elementy	regulacyjne	wyposa˝one	sà	w	dodatkowe

	 silikonowe	podkładki,	które	zabezpieczajà	przed	przedostaniem	

	 si´	zanieczyszczeƒ	i	wilgoci	do	Êrodka	urzàdzenia.	

•	Wentylator	w	układzie	chłodzenia	posiada	automatyczny	system,	

	 który	uruchamia	chłodzie	tylko	wtedy	kiedy	jest	to	niezb´dne.

•	Blok	mocy	oparty	jest	na	najnowszej	technologii	inwertorowej		

	 kompatybilnej	z	system	PFC	(Power	Factor	Correction),	dodatkowo		

	 wyposa˝ony	jest	w	układy	zabezpieczajàce	przed	przepi´ciami	

	 w	zasilaniu	z	sieci	oraz	z	generatora	pràdowego.

WłaÊciwoÊci ci´cia r´cznego

•	Wysoka	ergonomia	u˝ytkowania	w	ró˝nych	Êrodowiskach	

	 eksploatacji

•	Ci´cie	przerywane	elementów	a˝urowych	z	pomocà	systemu	

	 „Blowback	technology”

•	Stopieƒ	ochrony	IP23S	–	u˝ytkowanie	na	zewnàtrz.

•	Minimalna	iloÊç	cz´Êci	eksploatacyjnych

•	Układ	pneumatyczny	przystosowany	do	czystego	spr´˝onego	

	 powietrza	lub	azotu.

WłaÊciwoÊci

•	Wszystkie	akcesoria	sà	przystosowane	do	szybkiego	demonta˝u,	

	 bez	specjalnych	narz´dzi.	Uchwyt	plazmowy	do	r´cznego	ci´cia	

	 PT-38	oraz	uchwyt	AUT	PT-37	posiadajà	szybkozłàcza	w	osłoni´tej	

	 cz´Êci	urzàdzenia.

•	Wyraêny	i	widoczny	w	ka˝dym	Êrodowisku	wyÊwietlacz	wskazuje	

	 nie	tylko	parametry	ci´cia	ale	równie˝	ciÊnienie	powietrza	i	kody	

	 serwisowe.

•	Specjalny	system	„Lock	Function”	zwi´ksza	ergonomi´	

	 w	intensywnym	długotrwałym	r´cznym	ci´ciu	materiałów	o	długich

	 i	zró˝nicowanych	liniach	ci´cia

•	Zestaw	cz´Êci	eksploatacyjnych	do	ci´cia	i	˝łobienia	oraz	

	 specjalne	mocowanie	uchwytu	plazmowego	sà	w	standardowym

	 wyposa˝eniu	urzàdzenia.

PowerCut• TM oferuje du˝à pr´dkoÊç ci´cia przy 

zminimalizowanej zu˝ywalnoÊci cz´Êci eksploatacyjnych  

w uchwycie plazmowym.

Ekonomia u˝ytkowania jest efektem zastosowania • 

nowoczesnej technologii inwertorowej, uchwytu 

plazmowego z 3 elementami wymiennymi  

o zwi´kszonej ˝ywotnoÊci.

Wszechstronne zastosowanie, do ci´cia r´cznego • 

metali oraz zmechanizowane w ró˝nych warunkach 

Êrodowiskowych

Prosta eksploatacja - urzàdzenie dostarczane jest w • 

standardzie przygotowane do pracy, wystarczy podłàczyç 

spr´˝one powietrze lub azot i podłàczyç do zasilania.



PowerCutTM 900

Dane techniczne:

Parametry zasilania,	V/Hz	 400	3ph	50/60		(+/-15%)

Bezpiecznik (zwłoczny),	A		 13

Przewód zasilajàcy,	Ø	 4	x	4	mm²

Znamionowe parametry ci´cia

			Cykl	pracy	60%,	A/V	 60/120

			Cykl	pracy	100%,	A/V		 50/120

Zakres pràdu,	A	 20	-	60

Współczynnik mocy	 0,72	

SprawnoÊç,	%	 0,89

Napi´cie stanu jałowego,	V	 280

Spr´˝one powietrze,	l/min	/	bar		 236	/	6.2

Wymiary		WxSxD,	mm	 379x322x630

Masa,	kg	 32	

Temperatura pracy,	°C		 -10	do	+40

Zasilanie z generatora,	kW		 12	

Stopieƒ ochrony	 IP	23S

Parametry ci´cia, stali w´glowej

Ci´cie	jakoÊciowe,	mm	 22

Ci´cie	rozdzielajàce,	mm		 32

Ci´cie	zmechanizowane,		mm	 13

Dane do zamówienia

PowerCutTM	900	z	uchwytem	PT-38,	7.6m	 			0558008136

PowerCutTM	900	bez	uchwytu	 			0558008135

Dostawa obejmuje: 

Przewód	masowy	z	zaciskiem	7,5m

Przewód	zasilajàcy	z	wtyczkà	400V/32A	5m

Króçce	-	szybkozłàcza	do	powietrza

Wyposa˝enie	„startowe”	cz´Êci	eksploatacyjnych

Instrukcja	obsługi	DTR

Dodatkowe wyposa˝enie

Zestaw	cz´Êci	do	uchwytu	PT-38,	60A	 		0558008419

Rotametr	do	pomiaru	przepływu	powietrza	 		0558000739

Cyrkiel	„Deluxe	max”		Êrednica		do	106cm	 		0558003258

Cyrkiel	„Basic”	Êrednica		44.5	do	70cm		 		0558002675

Zestaw	zabezpieczajàcy	palnik	 		0558007897

Wózek	transportowy	 		0558007898

PT-38	uchwyt	plazmowy,	15.2m	 		0558006787

PowerCutTM 900

Parametry ci´cia: pr´dkoÊç / gruboÊç

Cz´Êci eksploatacyjne uchwytu PT-38

Dyfuzor,	izolator
0558005217

Elektroda
0558005220

Dysza	60A
0558008417

Osłona	ceramiczna
0558008094

Osłona	z	prowadnicà
0558008562

Osłona	do	˝łobienia
0558008591

Dysza		40A	(specjalna)
0558007682

Dysza	do	˝łobienia
0558008588

InnowacyjnoÊç w ci´ciu plazmowym

m/mm
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0
0	 10	 20	mm	 30	mm	 40

Stal w´glowa

m/mm
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0
0	 10	 20	mm	 30		 40

Aluminium

m/mm
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0
0	 10	 20	mm	 30		 40

Stal wysokostopowa



PowerCutTM 1600

Dane techniczne:

Parametry zasilania,	V/Hz	 400	3ph	50/60		(+/-15%)

Bezpiecznik (zwłoczny),	A		 25

Przewód zasilajàcy,	Ø	 4	x	6	mm²

Znamionowe parametry ci´cia

			Cykl	pracy	60%,	A/V	 90/115

			Cykl	pracy	100%,	A/V		 70/115

Zakres pràdu,	A	 20	-	90

Współczynnik mocy	 0,72	

SprawnoÊç,	%	 0,89

Napi´cie stanu jałowego,	V	 280

Spr´˝one powietrze,	l/min	/	bar		 236	/	6.2

	

Wymiary		WxSxD,	mm	 379x322x706

Masa,	kg	 41	

Temperatura	pracy,	°C		 -10	do	+40

Zasilanie z generatora,	kW		 20	

Stopieƒ ochrony	 IP	23S

Parametry ci´cia, stali w´glowej

Ci´cie	jakoÊciowe,	mm	 38

Ci´cie	rozdzielajàce,	mm		 45

Ci´cie	zmechanizowane,		mm	 19

Dane do zamówienia

PowerCutTM	1600	z	uchwytem	PT-38,	7.6m	 			0558007235

PowerCutTM	1600	bez	uchwytu	 			0558007234

Dostawa obejmuje: 

Przewód	masowy	z	zaciskiem	7,5m

Przewód	zasilajàcy	z	wtyczkà	400V/32A	5m

Króçce	-	szybkozłàcza	do	powietrza

Wyposa˝enie	„startowe”	czÊci	eksploatacyjnych

Instrukcja	obsługi	DTR

Dodatkowe wyposa˝enie

Zestaw	cz´Êci	do	uchwytu	PT-38,	90A	 		0558007640

Rotametr	do	pomiaru	przepływu	powietrza	 		0558000739

Cyrkiel	„Deluxe	max”		Êrednica		do	106cm	 		0558003258

Cyrkiel	„Basic”	Êrednica		44.5	do	70cm		 		0558002675

Zestaw	zabezpieczajàcy	palnik	 		0558007897

Wózek	transportowy	 		0558007898

PT-38	uchwyt	plazmowy,	15.2m	 		0558006787

PowerCut ™1600 zestaw 
z wózkiem transportowym

Parametry ci´cia: pr´dkoÊç / gruboÊç

Cz´Êci eksploatacyjne uchwytu PT-38

Dyfuzor,	izolator
0558004870

Elektroda
0558005220

Dysza	90A
0558007680

Osłona	ceramiczna
0558008094

Osłona	z	prowadnicà
0558006614

Osłona	do	˝łobienia
0558008186

Dysza	do	˝łobienia
0558007681

InnowacyjnoÊç w ci´ciu plazmowym

m/mm
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

m/mm
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0

m/mm
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0
0	 10	 20		 30		mm	 40 0	 10	 20		 30		mm	 40 0	 10	 20		 30		mm	 40

Stal w´glowa Stal wysokostopowaAluminium



PowerCutTM 900/1600
Systemy ci´cia na stanowiska zmechanizowanych

Urzàdzenia	PowerCutTM	dzi´ki	swojej	nowoczesnej	konstrukcji	oraz	

szybkiej	 adaptacji	 przeznaczone	 sà	 równie˝	 do	 ci´cia	 ró˝nych	

metali	 na	 dowolnych	 stanowiska	 zmechanizowanych	 z	 systemem	

sterowania	typu	CNC.	

Dodatkowe	 akcesoria	 adaptacyjne	 dotyczà	 głównie	 odpowiednich	

elementów	 do	 podłàczenia	 êródła	 energii	 do	 dowolnego	 systemu	

mechanicznego	 CNC	 oraz	 zastosowanie	 uchwytu	 z	 mocowaniem	

w	 suporcie	 prowadzàcym.	 Uchwyty	 posiadajà	 szybkozłàcza,	 stàd	

te˝	zmiana	procesu	ci´cia	r´cznego	na	maszynowy	odbywa	si´	bez	

jakichkolwiek	dodatkowych	narz´dzi.

Do	 ci´cia	 metali	 na	 stanowiskach	 zmechanizowanych	 podobnie	 jak		

w	przypadku	ci´cia	r´cznego	u˝ywane	jest	czyste	spr´˝one	powietrze	lub	

azot,	który	zalecany	jest	przede	wszystkim	do	ci´cia	stali	wysokostopowej	

w	celu	uzyskania	wysokojakoÊciowej		powierzchni	ci´cia.

Parametry ci´cia mechanicznego

PowerCutTM 900

Ci´cie	zmechanizowane,		mm	 13

PowerCutTM 1600

Ci´cie	zmechanizowane,		mm	 19

*	Podane	parametry	ci´cia	dotyczà	stali	w´glowej				

			przy	u˝yciu	spr´˝onego	powietrza.

Akcesoria do stanowisk zmechanizowanych

Przewód	sterowania	CNC	15.2m	 0558004215

Zestaw	przyłàczeniowy	„Plug	N	Play”	 0558007885

Zewn´trzny	przycisk	sterowania	7,6m	 0558008349

PT-37	uchwyt	AUT	7.6m	 0558004896

PT-37	uchwyt	AUT	7,6m	z	listwà	z´batà	 0558004897

PT-37	uchwyt	AUT	15.2m	 0558004862

PT-37	uchwyt	AUT	15,2m	z	listwà	z´batà	 0558004863

Gniazdo	uchwytu	plazmowego	AUT	 0558005926

*	Cz´Êci	eksploatacyjne	(dysza,	elektroda,	osłona							

			ceramiczna	itd.)	do	uchwytów	maszynowych	PT	37		

			stosowane	sà	takie	same	ja	w	przypadku	uchwytów			

			r´cznych	PT	38

Przewód	CNC Zewn´trzny	przycisk	sterowania Uchwyt	AUT	PT-37	z	listwà	zembatà

Zestaw	przyłàczeniowy	„Plug	N	Play"

Gniazdo	uchwytu	plazmowego	AUT

lazirz
Przekreślenie

lazirz
Tekst zastępczy
PT-37 uchwyt AUT 7.6m 			0558004896PT-37 uchwyt AUT 7,6m z listwà z´batà 		0558004862PT-37 uchwyt AUT 15.2m 			0558004897PT-37 uchwyt AUT 15,2m z listwà z´batà		0558004863


