
Półautomat spawalniczy MIG 315Y żółtej linii SPARTUS Pro to profesjonalny inwertor do spawania metodą 
MIG/MAG oraz MMA. Zakres regulacji prądu to 50 - 315A dla metody MIG oraz 10 - 280A dla MMA. Tryb 
spawania wybierany za pomocą wygodnego przełącznika. Przy prądzie 300A praca w cyklu P60. Zasilana 
jest z sieci trójfazowej.
Posiada wbudowany, cztero-rolkowy podajnik drutu na szpule o średnicy 300mm i wadze do 15kg.
Do produkcji użyto tranzystorów IGBT. Charakteryzuje się niskim poborem prądu, płynną regulacją 
parametrów spawania, układem kontroli przeciążenia. Czytelny panel funkcyjny, regulacja szybkości 
podawania drutu i indukcyjnośći, przycisk 2T / 4T, przycisk wprowadzania drutu do uchwytu to dodatkowe 
atuty spawarki. 
Inwertor posiada wygodną rękojeść, kółka (przednie skrętne), oraz tylką półkę z łańcuszkami zabezpieczający-
mi na umieszczenie butli, co pozwala na łatwe i komfortowe przemieszczenie spawarki.

Wyposażenie standardowe:

- reduktor 

- przewód masowy

- przewód elektrodowy

- wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi

- instrukcja obsługi w języku polski

Typ
Parametry MIG 315Y

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V (± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 18,3 14,4

Pobór mocy [kVA] 12 9,5

Zakres regulacji prądu [A] 50 - 315 10 - 280

Napięcie wyjściowe pracy [V] 16,5 – 29 21,2 – 30

Post – gaz [s] 1 sekunda (czas wypływu gazu po 
zakończeniu spawania)

Prędkość podawania drutu [m/min] 2,5 – 16

Podajnik drutu wbudowany 4-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2

Średnica szpuli [mm] 300

Waga [kg] 56

Wymiary [mm] 1040x460x730

Cykl pracy [%] 60% 300A

MIG 315Y
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SPARTUS Pro MIG 350H  - to innowacyjne, lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe urządzenia bazujące 
na nowoczesnej technologii inwertorowej przeznaczone do spawania metodami MIG/MAG oraz MMA.           
Nowej generacji zasilacze łuku wyposażone są w najwyższej jakości energooszczędne układy elektroniczne, 
które ponadto w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami są o 80% lżejsze i zajmują znacznie mniej miejsca 
na stanowisku spawalniczym. Dodatkowy schowek na dole urządzenia pozwala na wygodne i podręczne 
przetrzymywanie uchwytów oraz innych części niezbędnych podczas pracy spawacza.

Wyposażenie standardowe:

- reduktor

- przewód masowy

- sterujący przewód zespolony 5m

- wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi

- instrukcja obsługi w języku polskim

Typ
Parametry MIG 350H

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V (± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 21,7

Pobór mocy [kVA] 15

Zakres regulacji prądu [A] 60 – 350 20 – 350

Napięcie wyjściowe pracy [V] 20,8 – 34 16,5 – 31,5

Post – gaz [s] 1 sekunda (czas wypływu gazu po 
zakończeniu spawania)

Prędkość podawania drutu [m/min] 2,5 – 21

Podajnik drutu oddzielny 4-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,6

Średnica szpuli [mm] 300

Waga [kg] 98

Wymiary [mm] 1060 x 420 x 1400

Cykl pracy [%] 85

MIG 350H
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SPARTUS Pro MIG 500H  - to innowacyjne, lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe urządzenia bazujące 
na nowoczesnej technologii inwertorowej przeznaczone do spawania metodami MIG/MAG oraz MMA.           
Nowej generacji zasilacze łuku wyposażone są w najwyższej jakości energooszczędne układy elektroniczne, 
które ponadto w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami są o 80% lżejsze i zajmują znacznie mniej miejsca 
na stanowisku spawalniczym. Dodatkowy schowek na dole urządzenia pozwala na wygodne i podręczne 
przetrzymywanie uchwytów oraz innych części niezbędnych podczas pracy spawacza.

Wyposażenie standardowe:

- reduktor

- przewód masowy

- sterujący przewód zespolony 5m

- wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi

- instrukcja obsługi w języku polskim

Typ
Parametry MIG 500H

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V (± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 36,5

Pobór mocy [kVA] 25,3

Zakres regulacji prądu [A] 80 – 500 30 – 500

Napięcie wyjściowe pracy [V] 18 – 39 21,2 – 40

Post – gaz [s] 1 sekunda (czas wypływu gazu po 
zakończeniu spawania)

Prędkość podawania drutu [m/min] 2,5 – 21

Podajnik drutu oddzielny 4-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,6

Średnica szpuli [mm] 300

Waga [kg] 101

Wymiary [mm] 1060 x 420 x 1400

Cykl pracy [%] 85

MIG 500H
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SPARTUS Pro MIG 500HW - to innowacyjne, lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe urządzenia bazujące 
na nowoczesnej technologii inwertorowej przeznaczone do spawania metodami MIG/MAG oraz MMA.           
Nowej generacji zasilacze łuku wyposażone są w najwyższej jakości energooszczędne układy elektroniczne, 
które ponadto w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami są o 80% lżejsze i zajmują znacznie mniej miejsca 
na stanowisku spawalniczym. Zastosowany modułowy układ chłodzenia cieczy dodatkowo podnosi efektywność 
całego zestawu poprzez skuteczne odprowadzenie ciepła z uchwytu spawalniczego.

Wyposażenie standardowe:

- reduktor

- przewód masowy

- sterujący przewód zespolony 5m

- wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi

- instrukcja obsługi w języku polskim

Typ
Parametry MIG 500HW

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V (± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 36,5

Pobór mocy [kVA] 25,3

Zakres regulacji prądu [A] 80 – 500 30 – 500

Napięcie wyjściowe pracy [V] 18 – 39 21,2 – 40

Post – gaz [s] 1 sekunda (czas wypływu gazu po 
zakończeniu spawania)

Prędkość podawania drutu [m/min] 2,5 – 21

Podajnik drutu oddzielny 4-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,6

Średnica szpuli [mm] 300

Waga [kg] 108

Wymiary [mm] 1060 x 420 x 1400

Cykl pracy [%] 85

MIG 500HW
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MASTER DP

Tryb pracy MMA MIG
Napięcie zasilania Trójfazowe 400V  

(± 10% 50/60 Hz)
Pobór prądu [A] 18,7 17,3

Zakres regulacji 
prądu [A]

10 – 315 30 – 315

Napięcie pracy [V] 32,6 29,7

Post – gaz [s] 0,1 - 15

Przełącznik 2T / 4T tak

ARC FORCE 0 - 100

Częstotliwość pul-
sacji [Hz] 0,5 - 5

Zakres napięcia im-
pulsu [V] 0 - 15

Cykl pracy 100% 

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 0,3 - 22

Podajnik drutu oddzielny 4R

Wbudowana 
chłodnica

opcjonalnie

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,6

Wielkość szpuli [mm] 270

Wymiary urządzenia 
[mm]

1080 x 440 x 1220

Waga [kg] 91

Profesjonalna i wielofunkcyjna spawarka Master DP, pozwala na spawanie takimi technikami jak: 
MMA, MIG, MIG z pulsacją. Sterowany za pomocą cyfrowego panelu umożliwia precyzyjne dopaso-
wanie szczegółowych parametrów nawet najbardziej wymagającemu spawaczowi. Inwertor wyróżnia 
100% cylkl pracy przy prądzie 315A. MASTER DP charakteryzuje się szerokim zakresem regulacji 
prądu i napięcia. Synergia pozwala na utrzymanie stabilnych parametrów spawania, dopasowanych 
do wykonywanej pracy. Tworzy najwyższej jakości spawy, bez odprysków, które nie wymagają polero-
wania. Zaawansowany panel funkcyjny posiada czytelne ikony, pozwalające w szybki sposób ustawić 
najbardziej szczegółowe parametry pracy urządzenia. Profesjonalny półautomat przystosowano do 
spawania średnich i cienkich powierzchni stopu aluminium. Dedykowany dla profesjonalistów. 

Wyposażenie standardowe:

- przewód masowy,
- przewód elektrodowy,
- sterujący przewód zespolony,
- reduktor z podgrzewaczem,



MASTER DPP

Tryb pracy MMA MIG
Napięcie zasilania Trójfazowe 400V  

(± 10% 50/60 Hz)
Pobór prądu [A] 28,3 32,2

Zakres regulacji prądu [A] 20 – 500 60 – 500

Napięcie pracy [V] 20,8 - 40 17 - 39

Post – gaz [s] 0,1 - 15

Przełącznik 2T / 4T tak

ARC FORCE 0 - 100

Częstotliwość pulsacji [Hz] 0,5 - 5

Częstotliowść podwójnej pul-
sacji [Hz] 0,5 - 5

Zakres napięcia impulsu [V] 0 - 15

Cykl pracy 60% 

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 0,3 - 22

Podajnik drutu oddzielny 4R

Wbudowana chłodnica tak

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,6

Wielkość szpuli [mm] 270

Wymiary urządzenia [mm] 1080 x 440 x 1520

Waga [kg] 115

Master DPP to zaawansowany i wielofunkcyjny inwertor spawalniczy. Dedykowany głównie dla profesjo-
nalistów o wysokich wymaganiach.Urządzenie pozwala na spawanie takimi technikami jak: MMA, MIG, 
MIG z podwójną pulsacją oraz żłobienia elektropowietrznego. Sterowany za pomocą rozbudowanego 
panelu funkcyjnego z cyfrowym wyświetlaczem, który umożliwia precyzyjne  dopasowanie  szczegóło-
wych parametrów pracy. MASTER DPP dzięki możliwości podwójnej pulsacji MIG jest nieoceniony 
przy pracy między innymi z cienkimi powierzchniami aluminium. Urządzenie charakteryzuje się sze-
rokim zakresem regulacji prądu i napięcia. Synergia pozwala na utrzymanie stabilnych parametrów 
spawania, dopasowanych do wykonywanej pracy. Tworzy najwyższej jakości spawy, bez odpry-
sków, które nie wymagają polerowania.
W komplecie urządzenie zawiera  wbudowaną chłodnice. Całość zestawiona została na wózku z 
kółkami skrętnymi, ułatwiającym transport. 

Wyposażenie standardowe:

- przewód masowy,
- przewód elektrodowy,
- sterujący przewód zespolony,
- reduktor z podgrzewaczem,



MIG 160
Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Jednofazowe 230V 
(± 15% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 22 26

Pobór mocy [kVA] 4,8 5,8

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 160 10 – 160

Napięcie wyjściowe pracy [V] 17 – 22 20 – 26

Post – gaz [s]

1 sekunda (czas 
wypływu gazu 

po zakończeniu 
spawania)

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2,5 – 13

Cykl pracy 60%

Podajnik drutu wbudowany 2-R

Średnica drutu [mm] 0,6 – 0,8

Wielkość szpuli [mm] 200 / ≤ 5 kg

Możliwość spawania 
drutem proszkowym 

samoosłonowym
tak

Wymiary urządzenia [mm] 500x260x410

Waga [kg] 17,9

   
MIG 160 to przenośny sprzęt spawalniczy do spawania metodą MIG/MAG w osłonie gazu aktywnego lub 
obojętnego oraz metodą MMA elektrodami otulonymi. Zakres regulacji prądu dla MIG wynosi 50 - 160A, 
natomiast dla MMA 10 - 160A. Urządzenie zasilane z sieci jednofazowej 230V 50Hz.
Dzięki swoim niewielkim gabarytom, znakomicie nadaje się do prac remontowych. Poręczna spawarka 
posiada dwu-rolkowy, wbudowany podajnik na drut o średnicy 0,6 - 0,8 mm. Dodatkowo umożliwia spawanie 
drutem proszkowym samoosłonowym.
Przedni panel wyposażono w pokrętła regulacji prądu, napięcia spawania, a także szybkości podawania 
drutu. Wygodny przycisk umożliwia wprowadzanie drutu do uchwytu.
Podstawowe zalety MIG 160 to mała waga, zasilanie jednofazowe oraz płynna regulacja prądu.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Przewód masowy 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim



mini MIG 180Y

Tryb pracy MIG

Napięcie zasilania Jednofazowe 230V  
(± 15% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 22,8

Pobór mocy [kVA] 5,2

Zakres regulacji prądu [A] 40 – 180

Napięcie wyjściowe pracy [V] 16 – 23

Post – gaz [s]
1 sekunda (czas 
wypływu gazu po 

zakończeniu spawania)

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2 – 15

Cykl pracy 60%

Podajnik drutu wbudowany 2-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0

Wielkość szpuli [mm] 200 / ≤ 5 kg

Wymiary urządzenia [mm] 530x205x460

Waga [kg] 14,5

   
Mini MIG 180Y to lekki inwertor spawalniczy do prac remontowych linii SPARTUS. Przystosowany do spawania 
metodą MIG/MAG w osłonie gazu aktywnego lub obojętnego.  Zakres regulacji prądu to przedział od 40A do 
180A. Przy prądzie 180A praca w cyklu 60%.
Spawarka posiada wbudowany, dwu-rolkowy podajnik drutu. Przystosowany na szpule o średnicy 200mm. 
Mini MIG 180Y zasilany z sieci jednofazowej 230V 50Hz, zapewnia niski pobór prądu. Na przednim 
panelu funkcyjnym umieszczono przycisk ręcznego wprowadzania drutu do uchwytu, a także pokrętła regulacji 
prądu, napięcia i indukcyjności. 
Ponadto inwertor gwarantuje płynną regulację parametrów spawania oraz układ kontroli przeciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Przewód masowy 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim



MIG 200

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Jednofazowe 230V 
(± 15% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 27 27

Pobór mocy [kVA] 6,1 6,2

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 200 10 – 180

Napięcie wyjściowe pracy [V] 20 – 27 20 – 27

Post – gaz [s]

1 sekunda (czas 
wypływu gazu 

po zakończeniu 
spawania)

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2,5 – 13

Cykl pracy 60%

Podajnik drutu wbudowany 2-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 640x290x620

Waga [kg] 27,8

   
Średniej wielkości inwertor spawalniczy, zbudowany na tranzystorach IGBT.  Przystosowany do spawania 
metodą MIG/MAG oraz MMA. Zakres regulacji prądu dla odpowiednich metod to kolejno 50 - 200A 
i 10 -180A. Przy prądzie 200A cykl pracy wynosi 60%. Zasilany z sieci jednofazowej 230V 50Hz
Mobilny inwertor dzięki wygodnej rączce oraz kółkom (przednim skrętnym) jest łatwy i poręczny w transporcie. 
Znakomicie sprawdza się w pracach remontowych. Spawarkę wysposażono w dwu-rolkowypodajnik drutu na 
szpulę o średnicy 270mm. Miejsce odwijacza szpuli zabezpieczono kołpakiem.
Czytelny panel funcyjny pozwala na regulację prądu i napięcia spawania, szybkości podawania drutu oraz 
indukcyjności, której odpowiednie ustawienie minimalizuje odpryski. Podstawowe cechy MIG 200 to 
stabilizacja prądu spawania, układ kontroli przeciążenia, a także możliwość prezyzyjnego dopasowania 
parametrów pracy.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Przewód masowy 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim



MIG 200Y

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Jednofazowe 230V 
(± 15% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 26,5 27

Pobór mocy [kVA] 6,1 6,2

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 200 10 – 180

Napięcie wyjściowe pracy 
[V] 17 – 24 20 – 27

Post – gaz [s]
1 sekunda (czas wypływu 

gazu po zakończeniu 
spawania) 

Przełącznik 2T / 4T tak

Cykl pracy 60%

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2 – 16

Podajnik drutu wbudowany 4R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 1040x460x730

Waga [kg] 52

Inwertor spawalniczy MIG 200Y to niezawodny półautomat, zbudowany z wykorzystaniem tranzystorów 
IGBT. Pozwala na spawanie metodą MIG/MAG oraz MMA. Zakres regulacji prądu to 50 - 200A dla metody 
MIG oraz 10 -180A dla MMA. Tryb spawania wybierany za pomocą wygodnego przełącznika. 
Urządzenie zasilane z sieci jednofazowej. Pracuje w cyklu pracy 60%. Posiada wbudowany, cztero-rolkowy 
podajnik drutu na szpule o średnicy 270mm i wadze do 15kg.
Spawarka ceniona za swoją niezawodność i dokładność podczas pracy. Małe odpryski, układ kontroli przeciążenia, 
płynna regulacja prądu spawania oraz indukcyjności to podstawowe zalety urządzenia. Dodatkowo przycisk 
2T / 4T, przycisk wprowadzania drutu do uchwytu oraz pokrętło regulacji szybkości podawania drutu czyni 
MIG 200Y urządzeniem elastycznym do wszelkiego rodzaju prac. 
Inwertor posiada wygodną rękojeść, kółka (przednie skrętne) oraz tylką półkę z łańcuszkami zabezpieczającymi 
na umieszczenie butli, co pozwala na łatwe i komfortowe przemieszczenie spawarki.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Przewód masowy 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim 



MIG 250C

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V 
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 12 12

Pobór mocy [kVA] 8,4 8

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 250 20 – 220

Napięcie wyjściowe pracy [V] 17 - 27 21 - 29

Post – gaz [s]
1 sekunda (czas 
wypływu gazu po 

zakończeniu spawania)

Przełącznik 2T / 4T tak

Cykl pracy 60%

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2.5 - 16

Podajnik drutu oddzielny 4R [WF-4F]

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2 

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 550x220x380

Waga [kg] 17,75

MIG 250C z linii SPARTUS Pro to zaawansowany inwertor, do którego produkcji użyto tranzystorów IGBT. Przy-
stosowany do spawania metodą MIG/MAG w osłonie gazu aktywnego lub obojętnego oraz metodą MMA 
elektrodami otulonymi. 
Zakres regulacji prądu to 50 - 250A dla metody MIG i 20 - 220A dla metody MMA. Przy prądzie 250A praca 
w cyklu P60.Zasilany z sieci trójfazowej 400V 50Hz.
MIG 250C charakteryzuje niski pobór prądu, płynna regulacja parametrów spawania oraz indukcyjności, 
wygodny i czytelny panel funkcyjnym, a także układ kontroli przeciążenia.
Inwertor dzięki niewielkim gabarytom jest łatwy w transporcie. Oddzielenie podajnika od źródła pozwoliło na 
użycie maszyny w trudno dostępnych miejscach. Przełącznik 2T / 4T zapewnia pełną kontrolę cyklu pracy 
podczas spawania. Sprawdza sie w pracach produkcyjnym jak i remontowych. Cztero-rolkowy podajnik WF-4F 
umożliwia spawanie drutem o średnicy 0,8-1,0-1,2 mm. Wyposażony w kołpak ochronny dla szpuli o średnicy 
270mm i wadze do 15kg.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Przewód masowy 3m
- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Przewód zespolony 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim



MIG 250

   
MIG 250 to inwertorowy półautomat linii SPARTUS. Przystosowany do spawania metodą MIG/MAG w 
osłonie gazu aktywnego lub obojętnego w zakresie 50 - 250A oraz metodą MMA w zakresie 10 - 220A. 
Przy prądzie 250A praca w cyklu P60. Zasilany z sieci trójfazowej 400V 50Hz. 
Inwertor posiada wbudowany dwu-rolkowy podajnik drutu oraz miejsce na pełnowymiarową szpulę (270mm), 
którą osłonięto kołpakiem zabezpieczającym. Dzięki kółkom (przednim skrętnym) spawarka jest mobilna, co 
znakomicie sprawdza się w pracach produkcyjnych i remontowych, gdzie łatwość transportu urządzenia jest 
bardzo ważna. MIG 250 zbudowano z wykorzystaniem tranzystorów IGBT. Wyposażony w cyfrowe wskaź-
niki napięcia i prądu spawania, przycisk wprowadzania drutu do uchwytu, pokrętła regulacji napięcia i prądu 
spawania oraz pokrętło regulacji indukcyjności (minimalizacja odprysków). Duża stabilizacja prądu spawania 
oraz układ kontroli przeciążenia to dodatkowe atuty urządzenia.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Przewód masowy 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V  
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 12 12

Pobór mocy [kVA] 8,4 8,2

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 250 10 – 220

Napięcie wyjściowe pracy [V] 17 – 27 20 – 29

Post – gaz [s] 1 sekunda (czas 
wypływu gazu po 

zakończeniu spawania)

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2,5 – 13

Cykl pracy 60%

Podajnik drutu wbudowany 2-R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 640x290x620

Waga [kg] 28
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MIG 250Y

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V 
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 12,1 11,6

Pobór mocy [kVA] 8,4 8

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 250 10 – 220

Napięcie wyjściowe pracy 
[V] 17 – 27 20 – 29

Post – gaz [s]
1 sekunda (czas wypływu 

gazu po zakończeniu 
spawania) 

Przełącznik 2T / 4T tak

Cykl pracy 60%

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2 – 16

Podajnik drutu wbudowany 4R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 1040x460x730

Waga [kg] 53

Półautomat spawalniczy MIG 250Y żółtej linii SPARTUS Pro to profesjonalny inwertor do spawania metodą 
MIG/MAG oraz MMA. Zakres regulacji prądu to 50 - 250A dla metody MIG oraz 10 - 220A dla MMA. Tryb 
spawania wybierany za pomocą wygodnego przełącznika. Przy prądzie 250A praca w cyklu P60. Zasilana 
jest z sieci trójfazowej.
Posiada wbudowany, cztero-rolkowy podajnik drutu na szpule o średnicy 270mm i wadze do 15kg.
Do produkcji użyto tranzystorów IGBT. Charakteryzuje się niskim poborem prądu, płynną regulacją 
parametrów spawania, układem kontroli przeciążenia. Czytelny panel funkcyjny, regulacja szybkości 
podawania drutu i indukcyjnośći, przycisk 2T / 4T, przycisk wprowadzania drutu do uchwytu to dodatkowe 
atuty spawarki. 
Inwertor posiada wygodną rękojeść, kółka (przednie skrętne), oraz tylką półkę z łańcuszkami zabezpieczającymi 
na umieszczenie butli, co pozwala na łatwe i komfortowe przemieszczenie spawarki.

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Przewód masowy 3m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem
- Instrukcję w języku polskim 



Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V (± 
10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 17 15

Pobór mocy [kVA] 12 10,5

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 315 20 – 270

Napięcie wyjściowe pracy 
[V]

17 – 30 21 – 31

Post – gaz [s] 1 sekunda (czas 
wypływu gazu po 

zakończeniu spawania)

Przełącznik 2T / 4T tak

Cykl pracy 60%

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2.5 - 18

Podajnik drutu oddzielny 4R [WF-4F]

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 550x220x380

Waga [kg] 17,85

http://www.spartus.pl


MIG 350C

Tryb pracy MIG MMA

Napięcie zasilania Trójfazowe 400V  
(± 10% 50/60 Hz)

Pobór prądu [A] 20 20

Pobór mocy [kVA] 13,9 13,9

Zakres regulacji prądu [A] 50 – 350 50 – 330

Napięcie wyjściowe pracy [V] 17 – 31,5 22 – 33

Post – gaz [s]
1 sekunda (czas wypływu 

gazu po zakończeniu 
spawania)

Przełącznik 2T / 4T tak

Cykl pracy 60%

Prędkość podawania  
drutu [m/min] 2.5 - 16

Podajnik drutu oddzielny 4R

Średnica drutu [mm] 0,8 – 1,0 – 1,2 

Wielkość szpuli [mm] 270 / ≤ 15 kg

Wymiary urządzenia [mm] 660x270x480

Waga [kg] 29,80

MIG 350C to zaawansowany inwertor spawalniczy zbudowany na tranzystorach IGBT. Użycie zaawansowa-
nych technologii pozwoliło uzyskać w pełni profesjonalne urządzenie o małych gabarytach.
Spawarka przystosowana jest do spawania metodą MIG/MAG w osłonie gazu aktywnego lub obojętnego w 
zakresie 50-350A oraz metodą MMA elektrodami otulonymi w zakresie 50-330A. Przełączenie obu funkcji 
zamieszczono na czytelnym przednim panelu za pomocą wygodnego przełącznika. Przy prądzie 350A cykl 
pracy wynosi 60%. Zasilana z sieci trójfazowej 3x400V 50Hz. Przełącznik 2T / 4T zapewnia kontrolowanie 
cylku pracy podczas spawania.
MIG 350C to mobilny półautomat niezbędny przy pracach produkcyjnych i remontowych do spawania drutem 
o średnicy 0,8-1,0-1,2 mm w osłonie gazu ochronnego oraz elektrodami otulonymi. Wyposażony w cyfrowe 
wskaźniki napięcia i prądu spawania. MIG 350C zapewnia płynną regulację prądu spawania i indukcyjności 
oraz układ kontroli przeciążenia.
W skład urządzenia wchodzi oddzielny cztero-rolkowy podajnik drutu, przeznaczony na szpule o średnicy 
270mm, do 15kg. Użytkownicy cenią inwertor za bardzo małe odpryski podczas spawania.

Wyposażenie standardowe:

- Wężyk gazowy z opaskami zaciskowymi
- Uchwyt elektrodowy SPARTUS 3m
- Przewód masowy 3m
- Przewód zespolony 4m
- Reduktor CO2 z podgrzewaczem 
- Instrukcję w języku polskim


