Pioneer 401
MKS/MSR

Magyar

Pioneer 401 MKS
Kompakt szinergikus Mig/Mag

MKS: Alkalmazások
• Méreteinek és könnyű súlyának
köszönhetően az MKS a legjobb
választás a piacon, kis és közepes
méretű műhelyekhez. Ideális
választás a hegesztő asztalokon
hegesztő fülkékben történő
hegesztéshez. Karosszériajavításokhoz, és jól használható
könnyebb vagy közepes munkákhoz,
gyors javításokhoz…minden
alkalmazáshoz, ahol nincs szükség
külön huzaladagolóra.
• A Pioneer 401 MKS-t szaktudást nem
igénylő hegesztők számára tervezték,
ajánlott a használata bemutatókhoz
és hegesztő-iskolákba is.
• Könnyű súlya (csak 76 kg) miatt
nagyon könnyű mozgatni.

Integrált
huzaladagoló
• Belső huzalorsó rész a
15kg-os huzaldob
behelyezéséhez, 300mmes átmérővel.

MKS: A kompakt
Pioneer 401
• Minden vezérlés az elülső
panelen van.
• Kompakt hegesztő-rendszer
kivitel (a tartozékokat is
beleértve)
• Egyszerű, könnyen átlátható és
megtanulható vezérlés.

76 kg!
MKS: huzaladagoló
• Masszív fém négy-hengeres
motorhajtásos rendszer
bármilyen huzal-típushoz
• Huzalátmérő: 0,6 – 1,2 mm
• Adagolási sebesség: 2-22 m per
perc
• Huzaldob max. méret: 300 mm /
15 kg

Szinergikus görbék táblázata

Hegesztőpisztoly tartó
(opcionális)

Vízhűtő egység
C.U.07B (opcionális)
Hegesztőhuzal

Főkapcsoló

Testkábel csatlakozás

MIG/MAG hegesztőpisztoly
csatlakozás

Pioneer 401 MSR
Mig/Mag szinergikus vezérlés

MSR: Alkalmazások
• Különálló huzaladagolójával és

nagyon hosszú kábelkötegével az
MSR a legjobb választás a piacon.
Ideális választás a hegesztő
asztalokon hegesztő fülkékben
történő hegesztéshez. Karosszériajavításokhoz, és jól használható
könnyebb vagy közepes munkákhoz,
gyors javításokhoz, nagyobb
építkezéseknél, illetve hajó- és
autógyártásnál… igazából minden
alkalmazásnál, ahol külön
huzaladagolóval kell hegeszteni.

WF-107: Elülső panel
• Minden beállítás megtalálható a
panelen
• A hegesztőgépet közvetlenül a
huzal előtolóról lehet irányítani
• Egyszerű, könnyen átlátható és
vezérelhető

• Könnyű súlya és robusztus

kialakításának köszönhetően
könnyen mozgatható.

93 kg!

WF-107: Huzaltoló
• A masszív fém négygörgős
rendszer és az optikai jeladó
jobb adagolást biztosít
bármilyen huzal-típushoz

WF-107:
• Az inverteres technológiának és
szoftvernek köszönhetően akár 50
méteres kábelköteget is lehet
használni a hegesztési teljesítmény
romlása nélkül
• A nagyméretű kerekek lehetővé teszik
a hegesztést nehezebb
munkaterületeken is
• A gép tetején a tengelyre visszatéve
könnyedén szállítható, tárolható és
asztali munkához is kiváló

• Huzalátmérő: 0,6 – 1,2 mm

Integrált fázisvezérlés
• Fázis érzékelő LED

• Adagolási sebesség: 1,5-22 m
per perc
• Belső huzaldobtartó 15kg -os
300mm-es átmérőig

Pioneer 401 MSR-MKS

Masszív szerkezet,
kis súly
• Fémszerkezet az áramforráshoz
és a huzal-adagolóhoz
• Műanyag fogantyúk és élek a
gombok és a csatlakozások
védelmére
• Könnyű súlynak
köszönhetően bárhova
viszonylag könnyen
mozgatható

Távvezérlés
• Csatlakozó szigetelt
tűkkel a hegesztési
paraméterek
távvezérléséhez
• A hegesztőpisztolyokon
lévő potenciométert és
a fel-le kapcsolót is lehet
erre a célra használni

Munkakörülmények, karbantartás
C.U.07B hűtőegység
(opcionális)
• A C.U.07B robusztus,
nagyteljesítményű és könnyen
csatlakoztatható az áramforráshoz
• Az áramforrás hátsó részén
található a helyhasználat
minimalizálása érdekében
és a jobb mozgathatóság
céljából

• A Pioneer használható bármilyen kedvezőtlen
munkakörnyezetben is, pontos és korszerű kivitelének,
nagyteljesítményű motorjainak és megbízható
alkotóelemeinek köszönhetően, magas
teljesítménytényezővel rendelkezik 40°C-on, a
szellőzőcsatornája védi a belső alkatrészeket a portól, és
jól méretezett légbemeneti nyílásokkal rendelkezik
• Az IP23-as védelmi osztály biztosítja a kül- és beltéri
alkalmazhatóságot egyaránt
• Könnyű hozzáférés a rendszeres karbantartási munkák
elvégzéséhez

Beépített nagyteljesítményű inverter (Power Inverter Inside)

POWER
INVERTER
INSIDE

• Nagyobb hatékonyság és jobb hegesztési minőség a hagyományosabb
áramforrásokhoz képest
• Általános súlycsökkenés a könnyebb szállítás és mozgatás érdekében
• A Weco Inverter jobb minőségű hegesztőívet biztosít, fröcskölés nélkül, időben
ismételhetően, és nem hatnak rá a főfeszültség-ingadozások
• Pénzt és újra-megmunkálási időt lehet vele megtakarítani
• Tényleges, átfogóan alacsonyabb energiafogyasztás

Vezérlőpanel
A hegesztési paraméterek könnyű beállítása

Utolsó mérés tartás LED

Kimenő feszültség LED
Vízhűtés hiba LED

Hibajelző LED
Hegesztőív induktancia, lágy illetve kemény
hegesztő ív

Szinergia és kijelző nyomógomb

Fő hegesztési
paraméterek beállítása
Szakaszos és Pont hegesztéses
üzemmód nyomógomb (csak
MSR) esetén

Huzal befűzés

2 ütemes/4 ütemes / 3 szintes hegesztés
nyomógomb

Gázteszt

Hardver védelem gomb
Alapértelmezett memória (munka) nyomógomb

Ívhossz beállítás

A szinergikus hegesztési görbék könnyű kiválasztása

A kívánt
szinergikus
görbe beállítása

A fő hegesztési
paraméterek
kiválasztása

A fő hegesztési
paraméterek beállítása

Hegesztés!

Pioneer 401 MSR-MKS
VISSZAÉGÉS:

Digitális belső intelligencia

Digitális induktancia

• Az áramforrás valós időben
folytat önellenőrzést
• Számos alkalmazáshoz állnak
rendelkezésre szinergikus
programok

• Lehetővé teszi az ívdinamika
optimalizálását bármilyen
hegesztési körülmények között
• Lépés nélküli szabályozás
• Pontos és teljeskörű szinergia
beállítások

• Testreszabott hegesztési
paraméterek
• Hardver védelem hegesztés
beállítási gombbal
• A hegesztési műveleteket
időben újra el lehet végezni
• Minőségi eszköz tanúsított
hegesztési eljárásokhoz

Optimális
huzalelvágás a
hegesztés végén,
amely segít a tökéletes
indításokban

SOFT START:
A huzal közelítési
sebesség és a
hegesztési dinamika
teljesen szinergikus,
így induláskor
alacsony a
fröccsenés,
bármilyen típusú
anyagnál

PONTHEGESZTÉS:

A speciális vezérlés, alacsony fröccsenés és
magas munkasebesség tökéletes
ponthegesztést tesz lehetővé

Valós szinergikus hegesztés (csak egy gomb kell!)
• 35 szinergikus program
• Optimalizált programok porbeles huzalokhoz és
nagyteljesítményű huzalokhoz

• Optimális hegesztési eredmények a minden szinten
• Második szintű menü a profi szakemberek számára

Szinergikus programok
Huzalátmérő
Kijelző
Kézi hegesztés
SG2/SG3 (80%Ar-20%CO2)
SG2/SG3 (92%Ar-8%CO2)
SG2/SG3 (100%CO2)
INOX 308 (98%Ar-2%CO2)
INOX 316 (98%Ar-2%CO2)
AlMg5 (100%Ar)
AlSi5 (100%Ar)
CuSi3 (100%Ar)
CuAl8 (100%Ar)
RFCW (80%Ar-20%CO2)
BFCW (80%Ar-20%CO2)
MFCW (80%Ar-20%CO2)
Egyéb programok

0,8

P1
P4
P7
P10
P13
--P22
-----

1,0
1,2
jobb oldalon
P0
P2
P3
P5
P6
P8
P9
P11
P12
P14
P15
P17
P18
P20
P21
P23
----P28
-P30
-P32
P34

1,4
bal oldalon

---------P29
P31
P33

Kijelző, LED és
gomb a szinergikus
programok
beállításához

HAC (Hybrid Arc Control
– Hibrid ívvezérlés)
• Lágy és nagyon stabil hegesztőív
• Alacsony hőbevitel rövidíves és
ponthegesztés esetén is
• Kis mértékű fröcskölés még nagy
mennyiségű CO2 kevert gáznál is
• A varratok minősége olyan, mint az
impulzusos hegesztésnél
• Az induktancia és az indítás/befejezés
paraméterek optimalizálódnak a
szinergikus beállításokkal
• Speciális alkalmazásokhoz ajánlott, pl.
lézervágott lemezek hegesztése.
Sarokvarratok vékony, enyhén
deformálódott lemezeken, kis
feszültséggel. Jó megoldás jelentősebb
réssel rendelkező lemezekhez

3T SPECIAL: lehetővé teszi 3
áramszint beállítását a hegesztő
pisztolykapcsoló megnyomásával, a
minőségi varratok elérése
érdekében. Erősen javasolt
alumínium hegesztésénél.

Ívszórás: A HAC kis ívszórás
létrehozását teszi lehetővé, ezzel
jobb az átégés a gyöknél, kisebb a
hőbevitel, nagyobb a hegesztési
sebesség, és nincs élvágás vagy
fröcskölés

Hegesztési pozíció: A HAC
optimális fúziót biztosít a varrat
szélein rövidíves hegesztésnél, és
megkönnyíti a fej felett és a
függőlegesen felfelé végzett
hegesztéseket.

PG POZÍCIÓ: A HAC lehetővé
teszi vékony lemezek
hegesztését függőlegesen lefelé,
akár 5 mm-es réseknél is.

VÉKONY LEMEZEK: A HAC sima,
irányított rövid ívet biztosít
alacsonyabb paramétereknél is.
Vékony lemezeknél alacsony
fröcskölés, alacsony hő, és kis
deformálódás tapasztalható.

3
3. SZINT: Alacsony
áramerősségnél optimális a
hegesztés befejezése a kráter
feltöltésével.

2
2. SZINT: A hegesztőáram
optimalizálásra kerül a
lemezvastagság és a
szükséges varrat szerint.

1
1. SZINT: A megfelelő
indítóáram optimális átégést
biztosít a hegesztés
megkezdésekor.
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Pioneer 401 MKS/MSR
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz
25A
MIG/MAG
50%
60%
100%
400A
360A
320A
80%
100%
400A
360A
20A – 400A
53V(9V)
18,8KVA -15,5KW

1 MAX

Gép típusa
Huzaladagoló

P MAX
r.p.m.

IP

P1 L/MIN
P MAX
IP

23S
1110 x 550 x 805mm
76,0 MKS -72,5 MSR (Kg)
Huzaladagoló
Pioneer 401 MKS
Pioneer 401 MSR
Beépített
WF 107
42 VDC
42 VDC
120 W
120 W
270
270
2,0÷22,0 m/min.
2,0÷22,0 m/min.
23S
670x246x470
21,5kg
Hűtőegység C.U.07B
1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz
1,35A
1.10kW
0,44MPa
3,0l
23S
280 x 142 x 570mm
12,0Kg
EN60974-1/10
EN 60974-2

Kereskedő partner:
B.L.Metál Hungária kft.
1201 Budapest, Vágóhíd u. 55.
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