
 
 

APARAT DE SUDURĂ ÎN MEDIU PROTECTOR DE GAZ (CO2, AR) 

MASTERMIG  270/2 
 
PREZENTARE PRODUS 
 

 MASTERMIG 270/2 este un aparat de sudură şi alămire cu fir continuu în mediu protejat MIG-MAG. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: 
 

 - tensiune de alimentare V/3Ph   400/50/60Hz; 
- putere absorbită  kW 60%/max  5,5/9; 

 - factor de putere  cosφ   0,9; 
 - tensiune la mers în gol V   37,3; 
 - plajă de reglaj    A (±10%)  28÷270; 
 - numar trepte de reglaj  nº   10; 
 - grosimea sârmei de oţel  mm   0,6÷1,2; 
 - grosimea sârmei de inox mm   0,8÷1,0; 
 - grosimea sârmei de Al mm   0,8÷1,0; 
 - curent  maxim   A   
 240@30%; 
 - curentul la 60%  A   160; 
 - grad de protecţie  IP   22; 
 - clasa de izolaţie     H; 
 - dimensiuni  Lxlxh  cm   83x43x74; 
 - greutate   kg   70; 
 
 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
 

 MASTERMIG 270/2 este un aparat de sudură trifazat, semiautomat, pentru sudură cu fir continuu, 
în mediu protector de gaz (MIG – MAG) cu urmatoarele caracteristici: 
  - ventilat forţat; 
  - prevazut cu roţi pentru transport; 
  - panou electronic de comandă cu temporizator; 
  - construit pentru sudura continuă sau întreruptă (în puncte) cu accesoriu opţional; 
  - posibilitate de sudare a otelului, inoxului, aluminiului (cu accesorii optionale pentru ghidarea 
firului continuu de aluminiu); 
  - greutatea bobinei cu fir continuu: max 15kg; 
 
ACCESORII STANDARD 
 

 - kit pentru sudură MIG-MAG: 
  - torţă MIG-MAG 270A, cabluri de 3m, cod 742183; 
  - cablu 25 mm2, 3m, cu cuplă rapidă DINSE50 şi cleşte de masă, cod 713192; 
  - regulator de gaz cu două manometre, cod 722119; 
  - adaptor pentru butelie argon, cod 432036; 

  
ACCESORII OPŢIONALE 
 

 - kit pentru sudură cu fir continuu din aluminiu Ø 1-1,2 mm, cod 802276: 
  - bobină fir continuu din aluminiu, Ø 1mm, 0,45kg; 
  - ansamblu ghidare fir continuu (tub ptr. torţă şi ţeavă aliniere); 
  - suport rolă; 
  - rolă presoare; 
  - set duze de contact; 
 - temporizator pentru sudură întreruptă, cod112557; 
 - torţă MIG-MAG 270A, cabluri 4m, cod 742184; 
 - torţă MIG-MAG 270A, cabluri 5m, cod 742185; 
 - set electrozi încălzire locală, cod 802035; 



 
CONSUMABILE (se vor comanda separat, funcţie de necesităţi) 
 

 - duză contact pentru fir de aluminiu şi flux Ø0,8mm, cod 722556; 
- duză contact pentru fir de aluminiu şi flux Ø1mm, cod 722552; 
- duză contact pentru fir de aluminiu şi flux Ø1,2mm, cod 722553; 

 - bobină fir continuu din aluminiu Ø0,8 mm, 0,45 kg, cod 802062; 
 - bobină fir continuu din aluminiu Ø1 mm, 0,45 kg, cod 802064; 
 - difuzor conic, cod 722685; 
 - duză contact Ø0,8 mm, cod 722680; 
 - duză contact Ø1 mm, cod 722681; 
 - duză contact Ø1,2 mm, cod 722682; 
 - difuzor cilindric, cod 722684; 
 - difuzor gaz, cod 722688; 
 - set ghidare (furtun şi ţeavă) Ø 0,6-0,8 mm, 3m, cod722437; 
 - set ghidare (furtun şi ţeavă) Ø 1-1,2 mm, 3m, cod722689; 
 - difuzor tip arc, cod 722690; 
 - difozor pentru sudură intreruptă Ø 18mm, cod 722687; 
 - bobină oţel Ø 0,6mm, 5 kg, cod 802395; 
 - bobină oţel Ø 0,8mm, 5 kg, cod 802396; 
 - „gat de lebădă” pentru torţă, cod 722696; 
 - difuzor redus (gâtuit), cod 722686; 
 - furtun ghidare fir de aluminiu Ø 1-1,2mm, cod 722516; 

 
APLICAŢII 
 

 MASTERMIG 270/2 asigură o calitate deosebită  a cusăturii sudate fapt ce îl recomandă pentru 
atelierele de reparaţii auto, cofecţionarea tubulaturilor de aerisire/evacuare, industria alimentară etc. De 
asemeni poate fi utilizat pentru executarea sudurilor continue, prin puncte sau pentru  preîncălzirea 
materialului de bază. 

 
GARANŢIE: 24 luni persoane fizice, 12 luni persoane juridice ! 
Accesoriile si consumabilele ( duze, difuzoare, tuburi de ghidare ) nu intra sub incidenta 
garantiei. 
Service in garantie si post-garantie prin centre autorizate Partener. 
 
 


