
Mașină GC de sudat cap la cap 
Cu .040”-.128” 1mm-3.25mm  Al .050”-.200” 1.27mm-5.08mm

Ceramic Fusion Welders • 5 Models

Gama AD de mașini de sudat cap la cap de mare capacitate • 6 Modele 
Sudură fără bavură a sârmelor, barelor, conductorilor împletiți de mari dimensiuni

MAȘINI DE SUDAT 
CAP LA CAP
Cupru•Aluminiu•Alamă
Aliaj Cablu multi-filar

Caracteristici opționale
•Montat pe cărucior cu 4 roți
•Echipament de revenire (E1C)
•Lupă (E1C)
•Tensiuni și cicluri speciale

E1C

SEMT
ACMT

•Lampă
•Cablu de alimentare
•Elemente de protecție împotriva arcului electric
Caracteristici opționale
•Cărucior cu 4 roți tip cadru
•Cărucior cu 4 roți tip cutie
•Echipament de revenire

GAMA DE DIMENSIUNI 
PENTRU MATERIAL AD4 AD5 AD6 AD8
Aluminiu-Solid (S.U.A.) .250”-.500” .375”-.750” .500”-.875” .625”-1.375” .625”-1.500”
Aluminiu-Solid (metric) 6.35-12.70mm 9.52-19.05mm 12.70-22.20mm 15.80-34.92mm 15.80-38.10mm
Cupru-Solid (S.U.A.) .187”-.375” .250”-.500” .375”-.750” .500”-1.000” .500”-1.250”
Cupru-Solid (metric) 4.76-9.52mm 6.35-12.70mm 9.52-19.05mm 12.70-25.40mm 12.70-31.75mm
Aluminiu fir (S.U.A.) #2-250 MCM #2/0-550 MCM 250 MCM-750 MCM 400 MCM-1250 MCM 500 MCM-2000 MCM

Aluminiu fir (metric) 38mm2 to 126mm2 85mm2 to 283mm2 126mm2 to 385mm2 202mm2 to 642mm2 253mm2 to 1013mm2
Cupru fir (S.U.A.) #4-#2/0 #2/0-250 MCM #2/0-550 MCM 250 MCM-1000 MCM 250 MCM-1250 MCM
Cupru fir (metric) 27mm2 to 85mm2 38mm2 to 126mm2 85mm2 to 283mm2 126mm2 to 506mm2 126mm2 to 642mm2

Caracteristici standard
•Cap sensibil mobil de sudură cu culisare rectilinie
•Tensiune reglabilă a arcului
•Întrerupător reglabil de capăt de cursă
•Menghină manuală
•Ștanțe de sudură și bacuri de fixare demontabile

GAMA AD
Mașini de sudat cap 

la cap
Sârmă, bare și

cabluri de diametre mari 
de până la

5000MCM-2500mm2

AD-10 

Caracteristici standard
•Construcție masivă
•Sudură fără bavură
•Sistem de siguranță împotriva 
arcului electric

•Componente răcite cu apă

•Mecanism de apăsare cu două etape

•Cap mobil foarte robust cu
culisare rectilinie

•Mecanism de prindere dublu cu 
comandă la picior

•Întrerupător de precizie pentru 
selecția temperaturii de sudură

•Circuite autonome de control și 
siguranță

•Set de ștanțe de sudură compus 
din patru piese, cu inserție de 
stelit, pentru împiedicarea patinării

•Montat pe un cărucior de mare 
capacitate cu roți pivotante

Caracteristici opționale

•Menghină pentru prelucrare cu 
consolă de montare

•Echipament de revenire CAL cu
bride de fixare

•Ghilotină cu acționare pneumatică
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Model GP-1
Cu & Al 20 ga. to 8 ga. • 0.5mm2 to 10mm2

Model HP-1
Cu 8 ga to 4/0 AWG • AL 8 ga to 250 MCM

Cu 10mm2 to 120mm2 • AL 10mm2 to 150mm2

Other Models Available (Cu & Al)
Model GP-0 
26 ga. to 16 ga. • 0.12mm2 to 1.3mm2

Model GP-2:
12 ga. to 4 ga. • 4mm2 to 25mm2

Model GP-3:
20 ga. to 4 ga. • .50mm2 to 25mm2

Caracteristici standard
•Sudura se realizează în interiorul unui 
manșon ceramic cu design special unde 
toate filamentele se conectează pentru o 
sudură fără bavură

•Parametri de sudură care pot fi configurați ușor
•Circuite electrice de comutare de siguranță
•Întrerupător cu tranzistori pentru selectarea 
temperaturii
Caracteristici opționale
Model GP-1
•Cărucior cu 4 roți tip cadru sau cutie
Model HP-1
•Menghină pentru prelucrare cu console de 
montare

•Ghilotină pentru tăiere perpendiculară, cu 
acționare pneumaticăModel AD-10

Sudură până la 
5000MCM-2500mm2

AD-5

Mașini de sudat cap la cap pentru fir subțire • 3 Modele
E1C Cu & Al .015”-.050” .381mm-1.27mm • SEMT Cu & Al .007”-.020” .177mm-.508mm 
ACMT Cu .010”-.040” .254mm-1mm  Al .010”-.062” .254mm-1.57mm

Caracteristici standard
•Cap mobil cu culisare rectilinie (E1C)
•Cap mobil pivotant (SEMT, ACMT)
•Transformator de sudură de curent alternativ 
(E1C, ACMT)

•Condensator pentru descărcarea sistemului de 
sudură (SEMT)

•Echipament de revenire (SEMT, ACMT)

•Întrerupător reglabil de capăt de cursă (E1C, ACMT)
•Presiune reglabilă de apăsare
•Lupă (SEMT, ACMT)
•Lampă
•Ghilotină

GP-1

HP-1

Oferim de 90 de ani soluții cu valoare adăugată pentru sudură
•Producător de top de mașini Micro-Weld de mare capacitate pentru sudat cap la cap și pentru sudat prin topire intermediară încă 
din 1928

•Aparatele noastre de sudură permit clienților de pe întreg globul să proceseze sârme, bare și cabluri în cel mai eficient mod
•Designul robust unic permite simplificarea operațiilor și repetabilitatea și asigură fiabilitatea timp de mulți ani
•Asistență și suport tehnic pe întreg mapamondul
•Rețea internațională de reprezentanți
Phone: +1 630 406 9550 • Email: info@micro-weld.com • Web: www.micro-weld.com
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Mașină THD de sudat cap la cap pentru sârmă de oțel
.125” până la .500”  3mm până la 12.7mm

Mașină HX de sudat cap la cap pentru sârmă de oțel
.125” până la .750”  3mm până la 19mm

MAȘINI DE SUDAT CAP LA CAP

Oțel•Inox•Aliaje
Cablu multi-filar

Mașini de sudat cap la cap pentru fir subțire • 3 Modele 
E1S .010”-.062”  .254mm-1.575mm • SEMT .005”-.025”  .127mm-.635mm • ACMT .010”-.062”  .254mm-1.575mm 
Caracteristici standard                                                                                                                 Caracteristici opționale

•Montat pe cărucior cu 4 roți
•Echipament de revenire (E1S)
• Lupă (E1S)
•Tensiuni și cicluri speciale

E1S

SEMT
ACMT

•Lampă
•Cablu de alimentare
•Elemente de protecție împotriva arcului 
electric

Caracteristici opționale
•Cărucior cu 4 roți tip cadru
•Cărucior cu 4 roți tip cutie
•Echipament de revenire pentru toate unitățile

J3S .020” până la .080” 
.51mm până la 2.03mm 

J4S

J5S

J6S

.040” până la .160”
1.01mm până la 4.06mm
.060” până la .250”
1.52mm până la 6.35mm
.187” până la .375”

J8S
4.74mm până la 9.53mm
.250” până la .500”
6.35mm până la 12.70mm

Modele J5S, 
J6S, J8S

Modele 
J3S, J4S

Mașini de sudat cap la cap pentru bare de oțel din gama J 5 Modele 
Gama de diametre pentru bare în funcție de model 
Caracteristici standard •Construcție masivă

•Operare într-o singură etapă - operarea 
rapidă prin intermediul pedalei de picior 
activează în mod automat prinderea, 
apăsarea și circuitele electrice

•Mecanism de prindere și de apăsare reglabil
•Întrerupător reglabil de capăt de cursă
•Întrerupător cu tranzistori pentru 
selectarea temperaturii

•Sistem de siguranță împotriva arcului electric
Caracteristici opționale
•Echipament de revenire pentru conținut 
ridicat de carbon

•Menghină pentru debavurare și ghilotină

Caracteristici standard
•Întrerupător cu tranzistori pentru selectarea 
temperaturii

•Transformator monofazic de mare capacitate
•Plăci de sudură mobile cu culisare rectilinie
•Circuite de siguranță de joasă tensiune
•Construcție robustă

Caracteristici opționale
•Echipament de revenire
•Menghină pentru prelucrare și ghilotină

Mașină ADX-1 de sudat cap la cap pentru sârmă și bare de oțel
.250” până la 1”  6.35mm până la 25.40mm
Caracteristici standard
•Acum efectuați operațiile de sudură și de 
revenire în același plan

•Cap mobil de sudură extrem de robust cu 
culisare rectilinie pentru rezultate superioare 
de sudură

•Design compact și foarte rezistent al 
căruciorului, cu o amprentă mică la sol

•Circuite de sudură și de revenire 
integrate separat

•Mecanism de mare capacitate, cu acționare 
pneumatică pentru prindere și apăsare

Caracteristici opționale
•Menghină pentru prelucrare

•Cap mobil cu culisare rectilinie (E1S) •Întrerupător reglabil de capăt de cursă 
(E1S, ACMT)•Cap mobil pivotant (SEMT, ACMT)

•Presiune reglabilă de apăsare•Transformator de sudură de curent 
alternativ (E1S, ACMT) •Lupă (SEMT, ACMT)

•Condensator pentru descărcarea sistemului de 
sudură (SEMT)

•Echipament de revenire (SEMT, ACMT) •Ghilotină

Mașini de sudat cap la cap din gama G • 2 Modele 
GS .035”-.225”  .88mm-5.7mm • GT .02”-.15”  .50mm-3.8mm
Caracteristici standard
•Cap sensibil mobil de sudură cu 
culisare rectilinie

•Tensiune reglabilă a arcului
•Întrerupător reglabil de capăt de cursă
•Menghină manuală
•Ștanțe de sudură și bacuri de fixare 
demontabile

Caracteristici standard
•Plăci de sudură mobile cu culisare rectilinie
•Circuite de siguranță de joasă tensiune
•Construcție robustă
•Mecanism de mare capacitate, cu acționare 
pneumatică pentru prindere și apăsare

Caracteristici opționale
•Echipament de revenire
•Menghină pentru prelucrare și ghilotină

Mașini MD de sudură 
prin topire intermediară

Se sudează bare de 
oțel de diametru mare

Gama de diametre pentru 
bare în funcție de model 
MD-4 .250” până la .750”  

6.4mm până la 19.0mm 
MD-5 .500” până la 1.125”  

12.7mm până la 28.5mm
MD-6. 750” până la 1.500”

19.0mm până la 38.0mm
MD-8 1” până la 1.75”
             25mm până la 44.5mm
Caracteristici standard
•Construcție masivă
•Mecanism de prindere dublu cu 
comandă la picior

•Sistem de siguranță împotriva 
arcului electric

•Configurare electronică a temperaturii
•Componente răcite cu apă
•Circuite de comandă și de 
siguranță de 120 volți încorporate

•Mecanism de apăsare cu motor 
de acționare

•Cap mobil foarte robust cu 
culisare rectilinie

•Montat pe un batiu cu roți 
pivotante

Caracteristici opționale
•Temporizator automat pentru revenire
•Revenire controlată prin intermediul 
SCR cu senzor automat IR

• Roți de sprijini tip „V”
•Seturi de ștanțe cu suprafețe plane
•Clești pentru revenire de tip CAL
•Clești pentru revenire de tip ARM

MD cu montare verticală
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•Lampă




