UPROSZCZONY NA ZEWNĄTRZ
ZAAWANSOWANY WEWNĄTRZ

MILLER ® SYNCROWAVE ® 300 i 400

SYSTEMY SPAWANIA

TIG AC/DC

ZŁOŻONOŚĆ ZAAWANSOWANEGO SPRZĘTU POTRAFI SKUTECZNIE ZAHAMOWAĆ ROZWÓJ.
Utrzymanie konkurencyjności w ogólnie pojętej branży produkcyjnej nie jest łatwe. Aby sprostać oczekiwaniom klientów i zapewnić
rentowność ich działalności, należy zmaksymalizować produktywność i zminimalizować koszty operacyjne; niestety złożoność
zaawansowanego sprzętu przyczynia się do spowalniania prac i zwiększania kosztów.
Jeśli konkurenci przechodzą na bardziej wydajne i energooszczędne, ale także łatwiejsze w obsłudze maszyny, a Ty zostajesz w tyle,
jesteś w niekorzystnej sytuacji.

BUDOWANIE WYDAJNOŚCI DZIĘKI PROSTOCIE.
Systemy spawania TIG AC/DC Miller® Syncrowave® 300 i 400 ułatwiają każdemu użytkownikowi ustawienie odpowiednich parametrów, uzyskanie stabilnego łuku i wykonywanie poprawnych spoin. Oznacza to, że spawacze potrzebują krótszych szkoleń przy jednoczesnym wzroście wydajności prac. Te mniejsze, lżejsze, energooszczędne maszyny
są gotowe do usprawnienia każdego zakładu za pomocą kilku usprawnień:

PROSTA KONFIGURACJA
Inne źródła prądowe są trudne do skonfigurowania;
powoduje to marnotrawienie czasu, który mógłby być
przeznaczony na pracę. Ponadto cechują się także wysokim
ryzykiem wybrania niewłaściwych parametrów spawania, co
może skutkować niepoprawnymi spawami, a w konsekwencji
złomowaniem części i poprawkami – wszystko to szkodzi
rentowności.

Maszyny z serii Syncrowave® 300 i 400 są
łatwe w konfiguracji i zapewniają korzyści,
których potrzebujesz:
• Spawacze na wszystkich poziomach umiejętności
mogą być bardziej produktywni i unikać wykonywania
niepoprawnych spoin.
• Wyjątkowa technologia Pro-Set™ eliminuje potrzebę
konfiguracji „na oko” podczas ustawiania parametrów
spawania TIG. Jedno dotknięcie zapewnia szybkość,
wygodę i pewność wstępnie ustawionych elementów
sterujących; potwierdzenie wyboru funkcji jest wyraźnie
widoczne na płycie czołowej maszyny.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Spawacze z małym doświadczeniem to już codzienność.
Skomplikowane źródła prądowe to więcej czasu
przeznaczonego na szkolenia i bardziej stroma krzywa
uczenia się; zanim spawacze zaczną komfortowo
obsługiwać maszyny, zmniejsza się produktywność.

Źródła prądowe Syncrowave® 300 i 400
są zaprojektowane do użytku ze spawarką.
Intuicyjny interfejs użytkownika skraca czas
szkoleń, dzięki czemu pracownicy mogą być
wydajniejsi.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Przestarzałe źródła zasilania zużywają więcej energii
pierwotnej niż nowsze maszyny, także w stanie
bezczynności. Im większa jest stara flota, tym wyższe
koszty operacyjne i tym niższe zyski.

Zastąpienie starej floty maszynami serii
Syncrowave® 300 lub 400 może znacznie
obniżyć koszty operacyjne, ponieważ –
w porównaniu do starszych źródeł zasilania
– produkty te są nawet o 33% bardziej
energooszczędne. Ponadto źródła Syncrowave
300 i 400 są zgodne z wchodzącymi w życie
w roku 2023 unijnymi wymogami dotyczącymi
ekoprojektu dla sprzętu spawalniczego.

WYDAJNIEJSZY ŁUK
Praca spawacza może być utrudniona, jeśli źródło
prądu nie zapewnia stabilnego, kontrolowanego łuku.
Niestabilny łuk i niespójne jego zajarzenia mogą również
prowadzić do niepoprawnych spawów, złomowanych
części i potrzeby przeróbek. To wszystko skutkuje
mniejszą produktywnością i wyższymi kosztami.

Maszyny Syncrowave® 300 i 400 ułatwiają
każdemu spawaczowi rozpoczęcie i utrzymanie
bardziej stabilnego łuku, a także wydajniejszą
pracę, lepsze spoiny i większą produktywność,
dzięki czemu proces jest bardziej skuteczny.

MNIEJSZA POWIERZCHNIA
Stare źródła zasilania są duże i ciężkie. Zajmują
znaczną przestrzeń roboczą, utrudniając
spawaczom wykonywanie ich pracy, a kiedy
wymagana jest rekonfiguracja hali produkcyjnej, są
trudniejsze do przenoszenia.

Maszyny Syncrowave® 300 i 400, mniejsze
i lżejsze niż ich starsze odpowiedniki,
uwalniają przestrzeń i są łatwiejsze do
przenoszenia, poprawiając tym samym
warunki pracy.

ZBUDUJ WYDAJNOŚĆ
DZIĘKI SYSTEMOM
SPAWANIA TIG AC/DC
MILLER SYNCROWAVE® 300 i 400!
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SKRÓCIE
SYSTEMY SPAWANIA MILLER® SYNCROWAVE® 300 I 400 TIG AC/DC
SYNCROWAVE® 300

SYNCROWAVE® 400

Procesy: TIG AC, TIG DC,
TIG DC puls, MMA (elektroda)

Procesy: TIG AC, TIG DC,
TIG DC puls, MMA (elektroda)

Moc wejściowa: 380/400 V,
trójfazowe

Moc wejściowa: 380/400 V,
three-phase

Moc wejściowa: 5–300 A

Moc wejściowa: 5–400 A

Zakres natężenia prądu: 300 A
przy 22 V, 30% cykl pracy

Zakres natężenia prądu: 400 A
przy 26 V, 30% cykl pracy

Waga netto*: 80 kg (176.4 lb.)

Waga netto*: 95.7 kg (211 lb.)

*W zestawie chłodnica cieczy i podwozie
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Aby dowiedzieć się więcej o nowych
systemach spawania Syncrowave®
TIG AC/DC, zachęcamy do kontaktu
z przedstawicielem handlowym
Miller lub odwiedzin na stronie
MillerWeldsEurope.com/syncrowave.

