
www.spartus.pl

NOWOCZESNY, SYNERGICZNY MIG
Z FUNKCJĄ SPAWANIA PRĄDEM PULSUJĄCYM

   INFORMACJE WSTĘPNE

 SPARTUS® EasyMIG 220E Pulse Synergy  to nowoczesny 
półautomat spawalniczy wykonany w technologii inwentorowej. 
Umożliwia spawanie trzema metodami spawalniczymi: elektrodą 
topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych (MIG/MAG), 
elektrodą otuloną (MMA) oraz elektrodą nietopliwą w osłonie 
gazów obojętnych TIG Lift (z zajarzeniem łuku przez potarcie). 
Urządzenie zasilane jest z sieci jednofazowej 230V.

SPARTUS® EasyMIG 220E Pulse Synergy  posiada wbudowane synergiczne programy MIG/MAG dedy-
kowane do spawania stopów stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz aluminium. Ponadto posiada 
program do spawania drutem samoosłonowym. Wszystkie parametry regulowane są za pomocą przejrzy-
stego panelu funkcyjnego. Stabilne parametry wyjściowe gwarantowane są przez zastosowanie nowocze-
snych technologii i wysokiej klasy podajnika drutu . W urządzeniu wykorzystano zaawansowane technolo-
gicznie funkcje MIG/MAG (pulsacja, indukcyjność, 2T/4T, spawanie punktowe SPOT).

ZASTOSOWANIA

OPIS URZĄDZENIA

SPARTUS® EasyMIG 220E Pulse Synergy

• przemysł lekki, 
• prace remontowe w terenie,
• prace warsztatowe, 
• motoryzacja, 
• spawanie tłumików. 

Wideoprezentacje produktów
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Napięcie zasilania ~1 x 230V ±10% 50 / 60 Hz

Natężenie prądu spawania MIG [A] 20 - 200

Cykl pracy MIG [%]  60

PARAMETRY MIG

Napięcie wyjściowe pracy [V] 15 - 24

Prędkość podawania 
drutu [m/min] 

2 - 16

Typ podajnika wbudowany, 2 - rolkowy

Szpula drutu [kg]/[mm] ≤ 5 / Ø200

Średnica drutu Ø [mm] 0.6 / 0.8 / 1.0 

Przełącznik 2T/4T ✓

Regulacja indukcyjności ✓

Programy synergiczne MIG/
MAG 

✓

Spawanie punktowe SPOT ✓

Synergia ✓

PARAMETRY TIG

Natężenie prądu spawania 
TIG [A] 

20 - 200

Zajarzenie łuku Lift

Test gazu ✓

PARAMETRY MMA

Natężenie prądu spawania 
MMA [A]

20 - 200

Spawanie elektrodą otuloną MMA ✓

POZOSTAŁE

Pobór prądu [A] 32.5

Współczynnik mocy (cosφ) 0,85

Sprawność η [%] 85

Klasa izolacji H

Stopień ochrony IP23

Waga [kg] 19

Wymiary [mm] 540 × 470 × 245

Zabezpieczenie sieci [A] 25
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®

 EasyMIG 220E Pulse Synergy

1. Wskaźnik awarii
2. Wyświetlacz prądu spawania / nr funkcji zaawansowanych
3. Przycisk zmniejszający dynamikę łuku
4. Wskaźnik dynamiki łuku
5. Przycisk zwiększający dynamikę łuku
6. Wyświetlacz napięcia / nr programu / nastaw parametrów
7. Przycisk testowego wypływu gazu
8. Przycisk wyboru programu synergicznego
9. Wskaźnik aktywnego trybu spawania
10. Przycisk wyboru trybu spawania

MIG - spawanie MIG/MAG
TIG Lift - spawanie TIG z zajarzeniem łuku przez potarcie
MMA - spawanie elektrodą otuloną

11. Pokrętło regulacji prądu spawania / wyboru funkcji
12. Pokrętło regulacji napięcia spawania / regulacji parametrów
13. Przycisk wyboru trybu pracy:

2T/4T - dla spawania MIG/MAG
SPOT

14. Wskaźnik aktywnego trybu pracy

       PARAMETRY TECHNICZNE        PANEL FUNKCYJNY

PODAJNIK DRUTU

Podajnik drutu, zapewnia stabilne podawanie 
drutu spawalniczego stalowego, ze stali nie-
rdzewnej i aluminium.
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       WYPOSAŻENIE PAKIETU

SPARTUS
®

 EasyMIG 220E Pulse Synergy

ORYGINALNE, POLSKIE UCHWYTY SPARTUS®W TUS®
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SPARTUS® MIG SPARTUS® TIG

... więcej na WWW.SPARTUS.PL

uchwyt SPARTUS® MIG SPE 240 3m 
(wyposażony we wkład grafitowy)

niezbędnik MIG z częściami palnika

przyłbica pasywna SPARTUS® Easy z 
klapką

uchwyt elektrodowy

przewód masowy

wężyk gazowy

instrukcja obsługi


