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 Invertorový svařovací stroj MIG/MAG 

AUTOMIG2 183i 
Automig

2
 183i představuje kompaktní, plně digitalizovaný  

svařovací stroj se synergickými programy a mnoha automatickými 

funkcemi. Tento stroj je určen pro moderní materiály používané v 

automobilovém průmyslu a splňují neustále rostoucí požadavky na 

svařování materiálů – od běžného plechu po karosérie automobilů, od 

jednoduché metody MIG/MAG po složité svářečské operace. Jakmile 

svářeč nastaví hlavní parametry, Automig2-i nastaví všechny ostatní 

parametry automaticky: stačí jen zapnout zdroj, stisknout spoušť a 

svařovat. Ve výbavě není přepínatelná polarita pro svařování trubičkovým 

drátem (bez plynové atmosféry). 

MIG pájení 

Kromě MIG/MAG svařování umožňuje řada Automig2-i MIG pájení pozinkovaných 

karosářských 

plechů. Chrání tak materiál před korozí a zajišťuje i jeho pevnost a snižuje nutnost 

následných úprav 

teplem deformovaných plechů a profilů na minimum. Výsledkem je úsporné a kvalitní 

svařování. 

 

MIG-A Twist® - nová  generace svařovacích hořáků 

Přednosti Automigu-i 

Kompaktní snadno přenosný svařovací stroj. Umožňuje svařování všech materiálů ve všech svářečských 

podmínkách. Synergické řízení eliminuje možnost chyb v nastavení parametrů. Snadné MIG pájení pozinkovaných 

ocelí. Čtyřkladkový podavač pro přesné a rovnoměrné podávání drátu. Standby funkce (se spotřebou pouhých 30W) 

šetří energii, snižuje emise CO2, prodlužuje životnost zařízení. Hořáky MIG-A Twist® mají otočný krk a jsou 

praktickým řešením pro   každodenní MIG/MAG svařování. 

Umožňují i dálkovou regulaci svařovacích parametrů z rukojeti, takže zvyšují uživatelský komfort a 

zjednodušují použití stroje. Zapni zdroj – stiskni spoušť – svařuj! 

Technické údaje 

ZDROJ PROUDU AUTOMIG2 183i  
Napětí naprázdno +/- 15 % 3x400 V 

Pojistky A 10  

Zatěžovatel 100% při 40 ºC A/V 115/19,8 
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Zatěžovatel 60% při 40 ºC A/V 125/20,3 

Zatěžovatel 100% při 20 ºC A 160 

Zatěžovatel 40% při 20 ºC A 180 

Proudový rozsah A 10-180  

Krytí  IP23 

Norma EN/IC 60974-1, EN/IC 60974-5, EN/IC 60974-10 

Rozměry V x Š x D, cm 66 x 38 x 79 

Hmotnost, kg 26,2 
                         


