
Použitie

Origo™Mig 3001i A24
Mig 3001i/3001iw

Optimálne zváracie riešenia

Robustný a výkonný

Origo™ Mig 3001i je ideálny partner pri výrobe v dielni,  na 
montáži alebo pri všetkých typoch zvárania pri opravách a pri 
údržbe. 

Zváracie stroje sú kompaktné a odolné zariadenia s rámom 
vyrobeným z pozinkovanej ocele, čím je zabezpečená vyššia 
životnosť v extrémnom prostredí aj pri nešetrnej manipulácii.

Tieto stroje využívajú invertorovú technológiu IGBT, ktorá im 
dáva spoľahlivosť a vynikajúce zváracie charakteristiky.

Komunikácia a ovládanie prostredníctvom systémovej zbernice 
CAN bus znamená menej káblových spojení a následne 
zvýšenú prevádzkovú spoľahlivosť.

ESAB LogicPump. Patentovaná funkcia ESAB LogicPump, 
ELP automaticky zapne čerpadlo chladenia, keď sa na 
podávač Origo™ Feed 3004/4804w, Aristo™ Feed 
3004/4804w alebo YardFeed 2000w pripojí vodou chladený 
horák. To vylúči riziko prehriatia zváracieho horáku. Po 
pripojení vzduchom chladeného horáku sa čerpadlo vypne, čím 
sa zníži úroveň hluku, zníži sa spotreba energie a predĺži 
životnosť čerpadla.

Flexibilita

Zváracie stroje sú optimalizované na prácu spolu s podávačmi 
drôtu Origo™ Feed 3004/4804, Aristo™ Feed 3004/4804 alebo
YardFeed 2000. Prepojovacie káble dlhé až 50 m umožňujú 
pracovný dosah 54,5 m, čo vyhovuje všetkým potrebám. 

True Arc Voltage System™ , v kombinácii s horákom ESAB 
PSF™ zaručuje, že sa zvára so správnym napätím na oblúku 
bez ohľadu na akýkoľvek úbytok napätia na zváracích kábloch. 
Zaistí sa rovnaké zváracie napätie a výsledok zvárania či sa 
zvára s krátkym prepojovacím káblom 1,7 m a horákom  3 m 
alebo zostavou s pracovným dosahom 35 m. 

Origo™ Mig 3001i umožňuje tieto zváracie procesy: MIG/MAG, 
pulzný MIG , ROZ a drážkovanie uhlíkovou elektródou. Výber 
procesov sa riadi podľa výberu rôznych ovládacích panelov.

Origo™ A24 – zvýšené vybavenie funkciami
Origo™ Mig 4001i A24 môže pracovať alebo so štandardným 
podávačom Feed 3004/4804 alebo s podávačom MobileFeed
napájaným napätím od oblúku. Softvér Dual MMC umožňuje 
paralelnú činnosť dvoch MMC panelov naraz na systémovej 
zbernici. Panel A24 podporuje MobileFeed a panel podávača
(MA23/24 alebo U6) podporuje štandardné podávače. 

• Výroba náro čných oce ľových konštrukcií
• Výroba náro čných hliníkových konštrukcií
• Prefabrikácia dielcov na stavbu lodí
• Výroba bielej techniky
• Spracovate ľský priemysel
• Vozidlá z hliníku
• Jadrový a letecký priemysel
• Prefabrikácia dielcov z niklových zliatin

• Spoľahlivé a hladké štarty a ukon čenia umožnené účinnými 
funkciami horúci štart a vyplnenie kráteru. 

• Účinná komunikácia obsluhy so strojom prostredníctvom 
ovládacích panelov Origo™ MA23 a MA24 alebo Aristo™
U6 a U8.

• Široký rozsah predprogramovaných synergických kriviek u 
MA24, U6 a U8. Aristo™ U8 umožňuje užívateľovi definovať a 
zapamätať svoje synergické krivky pre akékoľvek kombinácie 
materiálu a plynu. 

• Pamäť 3 (MA23/24), 10 (U6) alebo 255 (Aristo™ U8) sád 
zváracích parametrov.

• ESAB LogicPump ELP automaticky spúšťa čerpadlo 
chladenia po pripojení vodou  chladeného horáku.

• True Arc Voltage System™, meria a udržuje skutočnú 
hodnotu napätia na oblúku nezávisle od dĺžky spojovacích 
alebo zemniacich káblov alebo zváracieho horáku.

• SuperPulse™, zvárací proces umožňujúci lepšiu kontrolu 
vneseného tepla do zvaru (Aristo™ U8).

Aristo™ U8 na náro čné aplikácie
Aristo™ U8 umožňuje rýchly prístup k synergickým nastaveniam. 
K dispozícii je viac ako 200 synergických kriviek. Zváranie na 
základe predprogramovaných synergických údajov skracuje na 
minimum prípravné časy. 

Pamäť umožňuje dodatočné funkcie. Jej kapacita je 255 sád 
zváracích parametrov, ktoré možno hocikedy vyvolať. Niekoľko 
softvérových tlačidiel s flexibilnými funkciami umožňuje priamy 
prístup k funkciám horúci štart, vyplnenie kráteru, 2/4-takt atď.



Objednávacie informácie

Technické parametre

Mig 3001i 0459 740 882
Mig 3001iw 0459 740 883
Origo™ Mig 3001i, A24 0459 740 884

príslušenstvo:
Vozík 2 kolesový 0460 564 880
Vozík 2 kolesový, plošina pre podávač 0460 815 880
Vozík 4 kolesový 0460 565 880

Diaľkové ovládanie AT1 CAN na nastavenie prúdu 0459 491 883
Diaľkové ovládanie AT1 CourseFine CAN
na hrubé/jemné nastavenie prúdu 0459 491 884
Káble diaľkového ovládania AT1 a AT1 CourseFine 
5 m 0459 960 880
10 m 0459 960 881
25 m 0459 960 882

Volite ľná výbava:
Snímač prietoku vody pre Mig 3001iw 0456 855 881

Obsah dodávky: 5 m sieťový kábel s vidlicou a 5 m zemniaci kábel so zemniacou
svorkou.

Origo™ A24

Podpora a servis
Naša snaha a schopnosť poskytnúť očakávanú podporu a 
servis sa začína bezprostredne po potvrdení objednávky. 
Ponúkame zákazníkom náš vynikajúci popredajný servis. 
Silná a skúsená servisná organizácia zabezpečuje servis a 
údržbu, kalibráciu, overovanie a modernizáciu zariadení aj 
softvéru.

Servisná organizácia ponúkne štandardizované riešenia na 
prestavbu alebo modifikáciu jestvujúcich výrobkov.

Náhradné a spotrebné diely sa vyrábajú na základe plánu 
kvality ESAB. Výmenné dosky tlačených spojov (PCB), 
výmenné moduly a komponenty sú k dispozícii na všetky 
naše výrobky, aby sa znížili prestoje na úplné minimum. 
ESAB neustále doškoľuje svojich servisných partnerov 
ktorí zabezpečujú lokálny servis.  Zákazníkom, ktorí majú 
svoj vlastný personál na servis a údržbu sa neustále 
ponúkajú servisné školenia ako súčasť celkovej ponuky 
ESAB. Školenie na využívanie výrobkov a procesov pre 
koncových zákazníkov tvorí prídavnú časť ponuky ESAB. 
Všetky potrebné  informácie poskytne lokálne zastúpenie 
ESAB alebo autorizovaný distribútor. 

Mig 3001i
Sieťové napätie, V, Hz 3x400, 50/60 
Poistka pomalá , A 25 
Sieťový kábel, mm2 4x4 
Prúdový rozsah, MIG/MAG, A 16-300/8-60
Prúdový rozsah, ROZ , A 16-300
Dovolené zaťaženie, 40 oC 

pri 35% DZ, A/V 300/29
pri 60% DZ , A/V 240/26
pri 100% DZ , A/V 200/24

Napätie naprázdno, V 68-88
Úsporný režim (400V), W 60 
Príkon, kW 16 
Zdanlivý príkon, kVA 24.6 
Účinník pri max. prúde 0.9
Účinnosť pri max. prúde, % 86
Ovládacie napätie, V, Hz 42 , 50/60 
Rozmery, d x š x  v, mm 625x394x496
Rozmery d x š x v (s chlad. jedn.), mm 625x394x776
Krytie IP 23
Pracovná teplota, °C -10 to +40
Trieda izolácie hlavného trafa H
Hmotnosť, kg 57 
Trieda použitia S
Normy IEC/EN 60974-1, 

Jednotka vodného chladenia:
Chladiaca kapacita, W, l/min 2500  pri 40°C, 1,5 
Objem chladiva, l 5,5 
Max prietok, l/min 2,0
Max tlak, bar 3,4
Hmotnosť, kg 20

Prepojovacie káble 10/10 žilové

YardFeed 2000

50 mm² Vzduchom chl. horáky   Vodou chl. horáky
10,0 m 0459 528 562 0459 528 572
15,0 m 0459 528 563 0459 528 573
25,0 m 0459 528 564 0459 528 574
35,0 m 0459 528 565 0459 528 575
50,0 m 0459 528 566 0459 528 576

Prepojovacie káble 10/10 žilové

Feed 3004/4804

70 mm² Vzduchom chl. horáky  Vodou chl.  horáky
1,7 m 0459 528 780 0459 528 790
5,0 m 0459 528 781 0459 528 791
10,0 m 0459 528 782 0459 528 792
15,0 m 0459 528 783 0459 528 793
25,0 m 0459 528 784 0459 528 794
35,0 m 0459 528 785 0459 528 795

95 mm²
1,7 m 0459 528 980 0459 528 990
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