SUPRAMIG®
DRUTY MIG
PREMIUM

z powłoką
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MicroGuard® Ultra – powłoka zapewniająca lepszą zwilżalność i płynne
podawanie drutu.
Dzięki opatentowanej obróbce powierzchni MicroGuard® Ultra, która
poprawiaja łuk, zapewnia doskonałą kontrolę jeziorka spawalniczego
oraz bardzo dobre działanie zwilżające, uzyskujemy równe krawędzie
ściegu i szerszy zakres możliwych aplikacji.

“

– Zwiększona wydajność przy tym samym napięciu łuku
– Wzrost prędkości spawania
– Zmniejszona ilośc odprysków na materiale spawanym
i końcówce prądowej
– Lepsza stabilność łuku

SZYBSZE SPAWANIE DZIĘKI SUPRAMIG®
Porównanie prędkości spawania w warunkach laboratoryjnych

(standarodwe zastosowana)

Opinie użytkowników:

WZROST PRĘDKOŚCI SPAWANIA

UNIKALNA TECHNOLOGIA
POWLEKANIA DRUTU
www.lincolnelectriceurope.com

SPECJALNA POWŁOKA GWARANTUJĄCA LEPSZE
PARAMETRY SPAWANIA
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Carbofil® Gold

Supramig® z MicroGuard®

SUPRAMIG®
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Lincoln Electric stosuje zawężoną tolerancję składu chemicznego
i kontroluje więcej elementów, w stosunku do norm AWS i ISO.
E1

E2

E3

E4
Heat 107616

Specific additional
elements control

RESTRYKCYJNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI
Ocena jakości drutów MIG zaczyna się od oceny walcówki
• Stal zawiera wiele pierwiastków chemicznych, niektóre z nich są niepożądane
w procesach spawalniczych. Nasza tolerancja składu chemicznego stali jest
węższa, kontrolujemy więcej elementów, niż wymagają normy EN ISO
• Jakość stali jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność spawania MIG
• Nie wszystkie huty potrafią produkować wysokiej jakości
walcówkę, z której powstają druty spawalnicze
• Wybieramy tylko najlepszych producentów stali, którzy gwarantują wysoką jakość
produkcji i optymalny stan walcówki do operacji ciągnienia drutu spawalniczego

Heat 141715

Heat 240547

Supramig® HD

C

EN ISO range

ŚCIŚLE KONTROLOWANY
SKŁAD CHEMICZNY

EN ISO RANGES

Odrzucamy materiał, który nie spełnia naszych
rygorystycznych kryteriów.
– Materiały dopuszczone do produkcji drutu Supramig® HD
– Materiały niedopuszczone do produkcji drutu Supramig® HD,
pomimo spełnienia wymagań normy EN ISO

ŚREDNICA DRUTU, CAST I HELIX
Test drutu określający zdolność podawania, stabilność i wydajność procesu:
• Kontrola średnicy drutu jest kluczowa dla stabilności łuku
• Nierówna średnica drutu powoduje skoki natężenia prądu, mające wpływ na głębokość wtopienia
• Cast i Helix są kluczowymi parametrami oceny jakości podawania drutów niestopowych MIG

HELIX
CAST
Podłoże

Cast i Helix podlegają ścisłej kontroli, zapewniającej
minimalizację odchyłek położenia drutu przy wyjściu
z końcówki prądowej

Niewłaściwe parametry Cast i Helix powodują
niestabilne jarzenie łuku, co wpływa na kształt
i głębokość wtopienia

SUPRAMIG®
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PŁYNNE I STABILNE PODAWANIE DRUTU
Typowy drut konkurencji
PODAWANIE
DRUTU

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
• Wysoka prędkość podawania drutu
• Zmniejszone zużycie końcówki
prądowej i prowadnika
• Podawanie drutu z większej
odległości

-

DOSKONAŁE
PODAWANIE DRUTU

+

Lincoln Electric Supramig®

CZAS
*Test określający rozkład sił, występujących podczas podawania drutu.

BARDZIEJ
STABILNE
PODAWANIE
DRUTU

KORZYŚCI Z BARDZIEJ STABILNEGO
PODAWANIA DRUTU
Test dokładności prowadzenia drutu*
Standardowy drut MIG
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Obszar odchyłki: 0,356 mm²
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Efekt złego
prowadzenia drutu

Drut MIG Lincoln Electric

0

40

czasy na ustawianie parametrów robotów

• P oprawa jakości, znaczące zmniejszenie

80 (µm)

*Test określający odchylenie położenia drutu w trakcie podawania przez 10 minut.

Efekt dobrego
prowadzenia drutu
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ODCHYŁEK
PODCZAS
PODAWANIA
DRUTU
KORZYŚCI DLA KLIENTA:
• Z wiekszona powtarzalność spoin, krótsze

Obszar odchyłki: 0,067 mm²
-40

MNIEJ

niezgodności spawalniczych związanych
z pozycją drutu
• D oskonałe podawanie drutu zwiększa
prędkość spawania

SUPRAMIG®
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Doskonałe zajarzenie łuku minimalizuje ilość odprysków
w intensywnych, krótkich sekwencjach spawania oraz redukuje prace
związane z dalszą obróbką.

STOSUNEK ODPRYSKÓW DO SPOINY
(% WAGOWY)

PROCENTOWY UDZIAŁ ODPRYSKÓW
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Konkurencja 2
Konkurencja 3
PRODUKT

SUPRAMIG® HD
KONKURENCJA

DO 20 RAZY
MNIEJ

0,7

Konkurencja 1

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
• Bez straty czasu na poprawki i czyszczenie
• Mniejsza liczba cykli wymiany/czyszczenia dysz
• Rzadsze czyszczenie przyrządów mocujących
i narzędzi
• Poprawa trwałości końcówek prądowych i dysz
• Równomierna osłona gazowa

SUPRAMIG® HD

MINIMALNA ILOŚĆ KRZEMIANÓW
OBSZARY KRZEMIANÓW
UDZIAŁ % DO CAŁEJ OBJĘTOŚCI
SPOINY

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SUPRAMIG HD®
www.lincolnelectriceurope.com

MAŁA ILOŚĆ ODPRYSKÓW

DO 4 RAZY
MNIEJ

15%

KRZEMIANÓW

10%

5%

Konkurencja 1

Konkurencja 2

Konkurencja 3
PRODUKT

SUPRAMIG® HD

Spoiny z bardzo mała ilością krzemianów są
gotowe do malowania i powlekania

KORZYŚCI DLA KLIENTA:
• Spoiny są gotowe do malowania lub powlekania
• Połączenia spawane nie wymagają dalszych
poprawek
• Minimalna potrzeba czyszczenia przed
wykonaniem kolejnej warstwy
SUPRAMIG®
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WYNIKI BADAŃ
Wyniki badań właściwości mechanicznych, składu chemicznego spoiwa lub elektrody oraz poziomu wodoru dyfundującego uzyskano na podstawie spoiny, wykonanej i przetestowanej zgodnie z obowiązującymi normami, i nie należy zakładać, że takie same wyniki
zostaną uzyskane w każdym, szczególnym zastosowaniu. Rzeczywiste wyniki będą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym, ale nie wyłącznie, procesu spawania, składu chemicznego i temperatury materiału bazowego, konstrukcji złącza spawanego i metod
produkcyjnych. Użytkownikom zaleca się, aby przed zastosowaniem we własnych aplikacjach, potwierdzili za pomocą testów kwalifikacyjnych lub innych, odpowiednich metod, przydatność wszelkich materiałów spawalniczych i procedur spawalniczych.
POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA

Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest za to odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na
wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Wszystkie aktualne informacje można znaleźć na stronie www.lincolnelectric.eu.
Wszystkie znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

www.lincolnelectriceurope.com
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Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient
może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie informacji przez nich przekazanych oraz według najlepszej wiedzy na temat
rozpatrywanego zastosowania, jaką posiadamy w danym momencie. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym przypadku. Nie gwarantujemy tego w szczególności, gdy potrzeby
klienta zbytnio odbiegają od standardu zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie
stanowi, nie przedłuża, ani nie zmienia żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. W odniesieniu do tego rodzaju informacji i porad nie udzielamy w szczególności żadnej gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, w tym jakiejkolwiek dorozumianej gwarancji
przydatności do celów handlowych lub do innych szczególnych zamierzeń klienta.

