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Komplexiteten hos avancerad utrustning begränsar dig

SKAPA PRODUKTIVITET GENOM ENKELHET.

ENKEL INSTALLATION

ENKEL ANVÄNDNING

Andra strömkällor är svåra att ställa in, vilket slösar bort tid 
som annars kan läggas på konstruktivt arbete. De kan också 
öka risken för att felaktiga svetsparametrar väljs, vilket kan 
leda till dåliga svetsfogar, kasserade delar och omarbetning – 
och detta påverkar lönsamheten negativt.

Syncrowave® 300- och 400-maskinerna är enkla att 
installera och ger dig de fördelar du behöver:
•  Svetsare på alla kompetensnivåer kan vara mer 

produktiva och undvika dåliga svetsfogar.

•  Exklusiv Pro-Set™-teknik gör att man slipper gissa 
när man ställer in TIG-svetsparametrar. Med bara en 
knapptryckning får du snabbt och enkelt förinställda 
förslag på svetsparametrar. En bekräftelse på att 
funktionen är aktiverad visas tydligt på maskinens 
kontrollpanel.

Svetssystemen Miller® Syncrowave® 300 och 400 AC/DC TIG gör det enkelt för alla svetsare att ställa in rätt parame-

trar, få en stabil ljusbåge och svetsa på ett bra sätt. Detta innebär att svetsare behöver mindre utbildning och kan jobba 

mer. Dessa smidiga och energieffektiva maskiner är redo att förbättra din verksamhet, och så här går det till:

Det är inte lätt att förbli konkurrenskraftig i den generella tillverkningsindustrin. För att uppfylla kundernas förväntningar och säkerställa 

lönsamhet måste du maximera produktiviteten och minimera driftkostnaderna – men komplexiteten hos avancerad svetsutrustning 

gör att arbetet går långsammare och kostnaderna ökar. Om du inte uppgraderar till maskiner med bättre prestanda som är mer 

energieffektiva och enklare att använda – och dina konkurrenter gör det – missgynnar det dig.

Att det finns svetsare med begränsad erfarenhet är 
ett faktum. Komplicerade strömkällor innebär mer 
utbildningstid och en brantare inlärningskurva innan 
svetsarna är bekväma med maskinerna – vilket minskar 
deras produktivitet.

Syncrowave® 300 och 400 är designade med 
svetsaren i åtanke. Ett intuitivt användargränssnitt 
minskar utbildningstiden så att din verksamhet får 
mer gjort.



ENERGIEFFEKTIVITET TAR MINDRE PLATS

BÄTTRE LJUSBÅGPRESTANDA

Om en strömkälla inte ger en stabil, kontrollerbar 
ljusbåge, blir svetsarens arbete svårare. En instabil 
ljusbåge och inkonsekventa tändningar kan också 
leda till dåliga svetsfogar, kasserade delar och 
omarbetning. Allt detta resulterar i lägre produktivitet 
och högre kostnader.

Syncrowave® 300- och 400-maskinerna gör det 
enklare för alla svetsare att tända och bibehålla 
en stabilare ljusbåge för att arbeta mer effektivt, 
få bättre svetsfogar och bli mer produktiva – så att 
din verksamhet blir mer framgångsrik.

Föråldrade strömkällor förbrukar mer primärström än 
nyare maskiner – även när de inte används. Ju större 
din gamla maskinpark är, desto högre driftkostnader 
och desto lägre vinst får du.

Genom att byta ut din gamla maskinpark mot 
Syncrowave® 300- eller 400-maskiner kan du 
minska driftkostnaderna avsevärt, då de är upp 
till 33% mer energieffektiva än äldre strömkällor. 
Syncrowave 300 och 400 uppfyller dessutom 
EU:s krav på ekodesign för svetsutrustning, 
som ska tillämpas från och med 2023.

Gamla strömkällor är stora och tunga. De tar upp 
mycket plats, vilket gör det svårare för svetsaren 
att utföra sitt jobb – och när din verkstad och 
produktionsyta behöver omorganiseras, är det 
svårare att flytta stora maskiner.

Syncrowave® 300 och 400-maskiner, som är 
mindre och lättare än äldre maskiner, frigör 
utrymme och är lättare att flytta, vilket förbättrar 
förhållandena på arbetsplatsen.

BYGG PRODUKTIVITET 

MED MILLER  

SYNCROWAVE® 300 OCH 400  

TIG AC/DC-SVETSUTRUSTNING!



SNABBTITT

Om du vill veta mer om den nya 
Syncrowave® AC/DC TIG-svetsutrustningen, 
kontakta din Miller-säljare eller besök 
MillerWeldsEurope.com/syncrowave.
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MILLER® SYNCROWAVE® 300 OCH 400 AC/DC TIG-SVETSUTRUSTNING

* inkl. vattenkylare och vagn

SYNCROWAVE® 300 SYNCROWAVE® 400

Processer: AC TIG, DC TIG,  
DC pulsad TIG, MMA

Processer: AC TIG, DC TIG,  
DC pulsad TIG, MMA

Ingångseffekt: 380/400 V, 
trefas

Ingångseffekt: 380/400 V, 
trefas

Amperetal: 5–300 A Amperetal: 5–400 A

Märkeffekt: 300 A @ 22 V, 
30% intermittens

Märkeffekt: 400 A @ 26 V, 
30% intermittens

Nettovikt*: 80.7 kg (176.4 lb.) Nettovikt*: 95.7 kg (211 lb.)
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