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ABOUT US

NURİŞ Teknoloji ve Makine San. Tic. A.Ş.
1953’te kurulan Türkiye’nin ilk kaynak
makinesi üreticisidir ve hali hazırda kaynak
makinesi sektörünün lider firmasıdır. Yeni
nesil kaynak makineleri, plazma kesme
makineleri ve bunların otomasyonu
konusunda 70 yıla sektör tecrübesiyle
NURİŞ, ayrıca kendi know-how’u, yüksek
kalite standartları ve geniş satış sonrası
hizmetleriyle itibar gören bir firmadır.
Türkiye ve dünya genelinde 100’den
fazla bayisi, 50’nin üzerinde servisi
bulunan NURİŞ, her zaman en yüksek
kaliteyi müşterilerine TSE, ISO 9001
Kalite Güvence Sistemi ve CE gibi
sertifikasyonlar ile sunmaktadır. NURİŞ,
çevreye duyarlı bir kuruluş olmanın
gerekliliklerini yerine getirmeye devam
etmektedir.
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NURİŞ, Ankara Sincan 1. Organize
Sanayi Bölgesindeki fabrikasında üretim,
ARGE ve satış sonrası hizmetlerinin
koordinasyonunu sağlamaktadır.
Türkiye’nin ve dünyanın hemen her yerinde,
Rusya’nın en soğuğundan Körfez ülkeleri
ve Afrika’nın en sıcağına kadar en ağır
şartlarda, 24 saat hiç durmadan çalışan
Türk malı kaynak makineleri üreten
NURİŞ, çöl ortamı ve çimento sanayi gibi
toz yoğunluğu bulunan bölgelerde, gemi
imalatı ve tersaneler gibi nem ve deniz
tuzunun yoğun olduğu yerlerde dahi sıfıra
yakın bakım maliyeti ve downtime süresi
ile sanayicinin gözbebeği konumundadır.

ABOUT US
NURİŞ which has more than 100 vendors
and more than 50 services in Turkey
and around the world, always offers the
highest quality to its customers with
certifications such as TSE, ISO 9001
Quality Assurance System and CE. NURİŞ
continues to fulfill the requirements
of being an environmentally sensitive
organization.

NURİŞ, coordinates production, R&D and
after-sales services in its factory in the
Sincan 1st Organized Industrial Zone in
Ankara.

HAKKIMIZDA

NURİŞ Teknoloji ve Makine San. Tic.
A.Ş. founded in 1953, is the first welding
machine manufacturer in Turkey and
is currently the leading company in the
welding machine industry. With 70 years
of industry experience in new generation
welding machines, plasma cutting
machines and their automation, NURİŞ is
also a company that is respected for its
own know-how, high quality standards
and extensive after-sales services.

NURİŞ, which produces Turkish made
welding machines that work nonstop
24 hours a day, under the harshest
conditions, from the coldest Russia to
the hottest of the Gulf countries and
Africa, in almost all over Turkey and the
world. Even in places where humidity and
sea salt are intense such as shipbuilding
and shipyards, it is the apple of the eye
of the industrialists with its nearly zero
maintenance cost and downtime.
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1953’ten

bugüne
profesyonellerin
tercihi
Professionals
preference
since

1953

PULSED

Ark Gücü
Arc Force

Dijital Gösterge
Digital Indicator

Uzaktan Kumanda
Remote Control

MIG/MAG Gazaltı Kaynağı
MIG / MAG Gas Welding

HOT START ile Örtülü
Elektrotta Rahat Ark
Başlangıcı
Comfortable Arc Start
on Covered Electrode
with HOT START

PLASMA

Darbeli MIG Kaynağı
Pulsed MIG Welding

Tekerlekli
Wheeled

Plasma Kesme
Plasma Cutting

Taşınabilir
Portable

GAS PRE
FLOW

Ön Gaz Akış Zamanı
Gas Pre Flow Time

1

GAS POST
FLOW

Son Gaz Akış Zamanı
Gas Post Flow Time

2

DC
_
+

Şönt ile Akım Ayarı
Current Setting
With Shunt

+

_

TIG(WIG)

PULSED

Balans Ayarı
Balance Adjustment

DC (Doğru
Akım) Çıkış
DC (Direct
Current) Output

Frekans Ayarı
Frequency Setting

3

Termostat Korumalı
Thermostat
Protected

SLOPE
DOWN
2

DOUBLE
PULSE

LIFT

V 1+10%
-

Fan Soğutmalı
Fan Cooled

Darbe
Pulse

HF (Yüksek Frekans)
ile Ark Başlangıcı
Arc Start with HF
(High Frequency)

Kaynak Akımının
Yavaşça Düşmesi
Slow Flow of
Welding Current

Çift Darbeli Akım
Double Pulse Current

LIFT-ARC ile
Ark Başlangıcı
Arc Start with
LIFT-ARC

Şebeke Dalgalanmalarından
Etkilenmeme
(+/-%10)
Not Being Affected
by Network Fluctuations

Kademeli Akım
ya da Gerilim Ayarı
Step Current or
Voltage Setting

3 Faz
3 Phase

TIG Kaynağı
TIG Welding

HF

MIG/MAG

SYMBOLS

HOT START

Elektrik Kontrolü
Electrical Control

SEMBOLLER

MMA

Örtülü Elektrot ile
Ark Kaynağı
Arc Welding with
Covered Electrode

SLOPE UP
2

1

Kaynak Akımının
Yavaşça Yükselmesi
Slowly Rising
Welding Current

1 Faz
1 Phase

Kısaltmalar (C-A-W) • (C) Kompakt • (A) Hava Soğutmalı • (W) Su Soğutmalı
Abbreviations (C-A-W) • (C) Compact • (A) Air Cooled • (W) Water Cooled
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İNVERTÖR
KAYNAK MAKİNELERİ
INVERTER
WELDING MACHINES
► LN400 | LN500
► LN250 | LN350

6
9

LN 400 SİNERJİK | SYNERGIC
LN 500 SİNERJİK | SYNERGIC
PULSED

DOUBLE
PULSE

İnvertör Kaynak Makinesi
Inverter Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

PULSED

MIG/MAG

MMA

LIFT

• LN400 / LN500, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrod) ve ARGON (TIG) kaynağını tek bir
makine ile yapabilen invertör teknolojili gazaltı kaynak makinesidir. Sabit akım veya sabit
gerilim (CC/CV) kontrol özelliğine sahip olması, her türlü elektrot çapında kaynak yapabilme
ve 8 mm karbon elektrodu ile oluk açma/kesme işlemlerini MIG/MAG özelliği kadar iyi kullanma
imkanı sağlamaktadır.
LN 400 / LN 500 is a gas welding machine with inverter technology that allows MIG / MAG
(metal inert gas), MMA (covered electrode) and ARGON (TIG) welding to be done with a single
machine. With the constant current / constant voltage (CC / CV) contol modes, power unit
provides the capability to weld any kind of electrode diameter and make grooving / cutting
operations as well as MIG / MAG with its 8mm carbon electrode.
• Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantısız kaynak yapabilmeyi
sağlar. Alüminyum, paslanmaz ve çelik malzemeler için tam donanımlı olarak kullanılma imkanı
sunar.
With the advanced pulse system, it provides spatter-free welding without deforming the
workpiece. It is fully equipped for aluminum, stainless and steel materials.
• Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak
programlarını kullanarak , malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri
şeçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.
Thanks to its synergic function, it selects the appropriate welding process by adjusting the
output voltage itself, when any of the material thickness, wire speed or current values are
selected, using welding programs according to any type of additional wire, wire diameter and
shielding gas.
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• Akıllı fan teknolojisi çalışma sıcaklığına bağlı olarak devreye girer. Bu sayede, ortalama gürültü
seviyesi ve enerji tüketimi azalır. Makine içerisine yapılandırılmış rüzgar tüneli dış ortamdaki
tozların elektronik kartlara ulaşmasını engeller.
The smart fan is activated depending on operating temperature. In this way, average noise
level and energy consumption is reduced. The wind tunnel built inside the machine prevents the
external dust from reaching the electronic cards.

PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

Giriş Gücü
Input Power

KVA

18

23

Giriş Akımı
Input Current

A

27,3

33

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

20-400 (Sinerjik
50-400 (Pulse)

20-500 (Sinerjik
50-500 (Pulse)

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustmen Range

V

15-39

15-42

Çalışma Rejimleri (25°C)
Operating Regimes

%30
%100

400 A
300 A

500 A
350 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Tel Sürme Hızı Sahası (min-max)
Wire Feed Speed Course

m/min

2-20

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:1100xH:800xD:560

Ağırlık
Weight

kg

78,6
Vario : 16,4

Torch

m

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

m

3

Gaz Regülatörü
Gas Regulator

ad

1

CO2 Isıtıcı (Opsiyonel)
CO2 Heater (Optional)

ad

1

LN400

LN500

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

• Basit kullanıcı arayüzleri, son derece kullanıcı dostu ve çok dilli TFT ekranı operatöre kolay
ve doğru kullanım imkanı sunar.
Simple user interfaces, user-friendly and multilingual TFT screen offers the operator easy
and accurate usage.
• Smart tetik özelliği ile hafızaya kaydedilen programlar ekrana dokunmadan torch tetiğinden
çağırılabilir ve kaynak esnasında bile programlar arası geçiş yapılabilir.
With the smart trigger, the programs stored in the memory can be recalled from the torch
trigger without touching the screen, and even during welding, programs can be switched.

ÜRÜNLER

Aksesuarlar
Accessories

PRODUCTS

85

• Tel sürme sistemi; sahip olduğu güçlü encoder motoru, 37 mm makarası ile kararlı bir ark
oluşumu sağlar. 4x4 sürücü sistemi, her türlü telin baskı şiddetine göre ayarlanabilir. Bu
sayede, yumuşak tellerde herhangi bir kırılma olmadan rahat kaynak yapılabilir.
The wire feed system provides a stable arc formation with its powerful encoder motor and
37 mm spool. The 4x4 drive system can be adjusted according to the pressure of any kind of
wire. In this way, soft wires can be welded comfortably without any breakage.
• Entegre su soğutma sistemi ile makine, havalı veya sulu olarak kullanılabilir.
With the integrated water cooling system, the machine can be used with air or water
cooled.
• İnvertör teknolojisi %40’a yakın enerji tasarrufu sağlar.
It complies with LVD (EN 60974-1), EMC (EN 60974-10) and CE regulations.
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LN 400 PULSE
LN 500 PULSE
PULSED

İnvertör Kaynak Makinesi
Inverter Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

PULSED

MIG/MAG

MMA

LIFT

• LN400 / LN500, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrod) ve ARGON (TIG) kaynağını tek bir
makine ile yapabilen invertör teknolojili gazaltı kaynak makinesidir. Sabit akım veya sabit
gerilim (CC/CV) kontrol özelliğine sahip olması, her türlü elektrot çapında kaynak yapabilme
ve 8 mm karbon elektrodu ile oluk açma/kesme işlemlerini MIG/MAG özelliği kadar iyi kullanma
imkanı sağlamaktadır.
LN 400 / LN 500 is a gas welding machine with inverter technology that allows MIG / MAG
(metal inert gas), MMA (covered electrode) and ARGON (TIG) welding to be done with a single
machine. With the constant current / constant voltage (CC / CV) contol modes, power unit
provides the capability to weld any kind of electrode diameter and make grooving / cutting
operations as well as MIG / MAG with its 8mm carbon electrode.
• Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantısız kaynak yapabilmeyi
sağlar. Alüminyum, paslanmaz ve çelik malzemeler için tam donanımlı olarak kullanılma imkanı
sunar.
With the advanced pulse system, it provides spatter-free welding without deforming the
workpiece. It is fully equipped for aluminum, stainless and steel materials.
• Akıllı fan teknolojisi çalışma sıcaklığına bağlı olarak devreye girer. Bu sayede, ortalama gürültü
seviyesi ve enerji tüketimi azalır. Makine içerisine yapılandırılmış rüzgar tüneli dış ortamdaki
tozların elektronik kartlara ulaşmasını engeller.
The smart fan is activated depending on operating temperature. In this way, average noise
level and energy consumption is reduced. The wind tunnel built inside the machine prevents the
external dust from reaching the electronic cards.
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PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

Giriş Gücü
Input Power

KVA

18

23

Giriş Akımı
Input Current

A

27,3

33

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

20-400 (Sinerjik)
50-400 (Pulse)

20-500 (Sinerjik)
50-500 (Pulse)

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustmen Range

V

15-39

15-42

Çalışma Rejimleri (25°C)
Operating Regimes

%30
%100

400 A
300 A

500 A
350 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Tel Sürme Hızı Sahası (min-max)
Wire Feed Speed Course

m/min

2-20

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:1100xH:800xD:560

Ağırlık
Weight

kg

78,6
Vario : 16,4

Torch

m

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

m

3

Gaz Regülatörü
Gas Regulator

ad

1

CO2 Isıtıcı (Opsiyonel)
CO2 Heater (Optional)

ad

1

LN400

LN500

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

• Basit kullanıcı arayüzleri ve kolay kullanılan dijital ekranı sayesinde operatörler tel hızına
bağlı olarak akım şiddetini kontrol edebilir aynı zamanda çıkış voltajını hassas olarak
ayarlayabilir. Pulse, çevrim tetik ve MMA (Elektrod) modlarına tek bir tuş ile geçiş yaparak
fonksiyon ayarlarının kolaylıkla değiştirilmesine olanak sağlar.
Simple user interfaces, user-friendly 7-segment screen offers the operator easy and
accurate usage. Basic display, provides easy transition along Pulse, Welding Modes and
Torch Trigger Types with a single button.

ÜRÜNLER

Aksesuarlar
Accessories

PRODUCTS

85

• Tel sürme sistemi sahip olduğu güçlü encoder motoru, 37 mm makarası ile kararlı bir ark
oluşumu sağlar. 4x4 sürücü sistemi her türlü telin baskı şiddetine göre ayarlanabilir. Bu
sayede, yumuşak tellerde herhangi bir kırılma olmadan rahat kaynak yapılabilir.
The wire feed system provides a stable arc formation with its powerful encoder motor and
37 mm spool. The 4x4 drive system can be adjusted according to the pressure of any kind of
wire. In this way, soft wires can be welded comfortably without any breakage.
• Entegre su soğutma sistemi ile makine havalı veya sulu olarak kullanılablir.
With the integrated water cooling system, the machine can be used with air or water
cooled.
• İnvertör teknolojisi %40 a yakın enerji tasarrufu sağlar.
Inverter technology saves energy up to 40%
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LN 250 COMPACT
LN 350 COMPACT
PULSED

İnvertör Kaynak Makinesi
Inverter Welding Machines
R
3 YEA
ANTY
WARR

PULSED

MIG/MAG

MMA

LIFT

• LN250 / LN350 MIG/MAG (gazaltı), MMA (örtülü elektrod) ve ARGON (TIG) kaynağını tek bir
makine ile yapabilen invertör teknolojili kompakt tasarıma sahip gazaltı kaynak makinesidir.t
LN 250 / LN 350 is a compact gas metal arc welding machine with inverter technology that
allows MIG / MAG (metal inert gas), MMA (covered electrode) and ARGON (TIG) welding to be
done with a single machine.
• Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantısız kaynak yapabilmeyi
sağlar. Alüminyum, paslanmaz ve çelik malzemeler için tam donanımlı olarak kullanılma imkanı
sunar.
With the advanced pulse system, it provides spatter-free welding without deforming the
workpiece. It is fully equipped for aluminum, stainless and steel materials.
• Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak
programlarını kullanarak , malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri
şeçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.
Thanks to its synergic function, it selects the appropriate welding process by adjusting the
output voltage itself, when any of the material thickness, wire speed or current values are
selected, using welding programs according to any type of additional wire, wire diameter and
shielding gas.
• Akıllı fan teknolojisi çalışma sıcaklığına bağlı olarak devreye girer. Bu sayede, ortalama gürültü
seviyesi ve enerji tüketimi kullanımı azalır. Makine içerisine yapılandırılmış rüzgar tüneli dış
ortamdaki tozların elektronik kartlara ulaşmasını engeller.
The smart fan is activated depending on operating temperature. In this way, average noise
level and energy use consumption is reduced. The wind tunnel built inside the machine prevents
the external dust from reaching the electronic cards.
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LN250

LN350

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

220 V, 1 Faz, 50/60 Hz

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş Gücü
Input Power

KVA

11,8

13

Giriş Akımı
Input Current

A

54

20

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

20-500 (Sinerjik)
50-500 (Pulse)

20-500 (Sinerjik)
50-500 (Pulse)

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

65

50

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustmen Range

V

15-26,5

15-32

Çalışma Rejimleri (25°C)
Operating Regimes

%30
%100

250 A
160 A

350 A
270 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Tel Sürme Hızı Sahası (min-max)
Wire Feed Speed Course

m/min

2-20

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

L:660xW:335xH:500

Ağırlık
Weight

kg

30

38

Aksesuarlar
Accessories
Torch

m

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

m

3

Gaz Regülatörü
Gas Regulator

ad

1

CO2 Isıtıcı (Opsiyonel)
CO2 Heater (Optional)

ad

1

• Basit kullanıcı arayüzleri, son derece kullanıcı dostu ve çok dilli TFT ekranı operatöre kolay
ve doğru kullanım imkanı sunar.
Simple user interfaces, user-friendly and multilingual TFT screen offers the operator easy
and accurate usage.
• Smart tetik özelliği ile hafızaya kaydedilen programlar ekrana dokunmadan torch tetiğinden
çağırılabilir ve kaynak esnasında bile programlar arası geçiş yapılabilir.
With the smart trigger, the programs stored in the memory can be recalled from the torch
trigger without touching the screen, and even during welding, programs can be switched.

PRODUCTS

BİRİM
UNIT

ÜRÜNLER

PARAMETRE
PARAMETER

• Tel sürme sistemi; sahip olduğu güçlü encoder motoru, 37 mm makarası ile kararlı bir ark
oluşumu sağlar. 4x4 sürücü sistemi, her türlü telin baskı şiddetine göre ayarlanabilir. Bu
sayede, yumuşak tellerde herhangi bir kırılma olmadan rahat kaynak yapılabilir.
The wire feed system provides a stable arc formation with its powerful encoder motor and
37 mm spool. The 4x4 drive system can be adjusted according to the pressure of any kind of
wire. In this way, soft wires can be welded comfortably without any breakage.
• İnvertör teknolojisi %40 a yakın enerji tasarrufu sağlar.
Inverter technology saves energy up to 40%
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İNVERTÖR ARK KAYNAK
MAKİNELERİ
INVERTER WELDING
MACHINES
► MA200
► MA350

14

MA 200
İnvertör Ark Kaynak Makineleri
Inverter Arc Welding Machines
R
2 YEA
ANTY
WARR

HOT START

LIFT

MMA

DC
_
+

1

• 2.5 mm, 3.25 mm, 4 mm çapındaki rutil, bazik ve selülozik elektrodlarda kesintisiz mükemmel
performans ve düzgün karakteristikli kaynak arkı elde edilir.
With 2.5 mm, 3.25 mm, 4 mm diameter rutile, basic and cellulosic electrodes, obtain excellent
performance and smooth characteristic welding arc.
• Yüksek dayanıma sahip enerji besleme kablosu ile güvenli çalışma ortamı sağlar.
High-strength energy supply cable provides a safe working environment.t
• Akıllı fan teknolojisi sadece ihtiyaç halince çalışır; gürültüyü, makine içerisinde biriken
tozlanmayı azaltır.
Smart fan technology only activates when needed; reduces noise and dust accumulation inside
the machine.
• Elektrik jeneratörleri ile tam uyumludur. Şantiye ortamında kullanılabilir.
Full compliance with electric generators thus, it can be used in the construction site
environments.
• Ağır çalışma koşullarında sorunsuz kaynak yapma imkanı sunar.
Trouble-free welding under heavy working conditions.
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MA200

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

220 ±%10

Giriş Gücü
Input Power

KVA

9

Çıkış Gücü
Output Power

KW

5.6

Giriş Akımı
Input Current

A

26

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

20-200

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

66

Çalışma Rejimleri (25°C)
Operating Regimes

%35
%100

200
140

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Elektrot Çapı
Welding Wire Diameter

mm

2,5-3,25-4,00

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:400xH:220xD:13,5

Ağırlık
Weight

kg

5,69

Kaynak Kablosu ve Pensesi
Welding Cable

m

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

m

2

Aksesuarlar
Accessories

• Ayarlanabilir sıcak başlangıç (hot start) özelliği ile elektrodun kolay tutuşmasını sağlar, bu
sayede iş parçasına yapışması engellenir..
Thanks to its adjustable hot start feature, it provides easy ignition of the electrode, thus
preventing it from sticking to the workpiece.
• Ayarlanabilir ark kuvveti (arc force) özelliği, kaynak esnasında ark kesilmesi ve elektrodun
iş parçasına yapışma sorununu önleyerek kaynak arkının daha kararlı olmasına olanak
sağlar.
The adjustable arc force feature allows the welding arc to be more stable by preventing the
problem of arc cutting and electrodes sticking to the workpiece during welding.

PRODUCTS

BİRİM
UNIT

ÜRÜNLER

PARAMETRE
PARAMETER

• LVD (EN 60974-1), EMC (EN 60974-1) VE CE yönetmeliklerine uygundur.
Full compliance with LVD (EN 60974-1), EMC (EN 60974-1) AND CE regulations.
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MA 350
LIFT

İnvertör Ark Kaynak Makineleri
Inverter Arc Welding Machines
R
2 YEA
ANTY
WARR

HOT START

MMA

DC
_
+

3

• 2.5 mm, 3.25 mm ,4 mm, 5 mm ve 6 mm çapındaki rutil, bazik ve selülozik elektrodlarda
kesintisiz mükemmel performans ve düzgün karakteristikli kaynak arkı elde edilir.
With 2.5 mm, 3.25 mm, 4 mm, 6mm diameter rutile, basic and cellulosic electrodes, obtain
excellent performance and smooth characteristic welding arc.
• 6 mm 8 mm karbon elektrodlarında oluk açma ve kesme imkanı sunar.
Ability to gouging in and cut the workpiece by 6 mm 8 mm carbon electrodes.
• Yüksek dayanıma sahip enerji besleme kablosu ile güvenli çalışma ortamı sağlar.
High-strength energy supply cable provides a safe working environment.
• Elektrik jeneratörleri ile tam uyumludur. Şantiye ortamında kullanılabilir.
Full compliance with electric generators. It can be used in the construction site environment.
• Akıllı fan teknolojisi sadece ihtiyaç halince çalışır; gürültüyü, makine içerisinde biriken
tozlanmayı azaltır.
Smart fan technology only activates when needed; reduces noise and dust accumulation inside
the machine.
• Ağır çalışma koşullarında sorunsuz kaynak yapma imkanı sunar.
Trouble-free welding under heavy working conditions.

17

MA350

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş Gücü
Input Power

KVA

12,6

Çıkış Gücü
Output Power

KW

11,9

Giriş Akımı
Input Current

A

13

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

20-350

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

50

Çalışma Rejimleri (25°C)
Operating Regimes

%20
%100

350 A
250 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Elektrot Çapı
Welding Wire Diameter

mm

2,5,6

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

L:430 x W:205 x H:320

Ağırlık
Weight

kg

17,5

Kaynak Kablosu ve Pensesi
Welding Cable

m

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

m

2

Aksesuarlar
Accessories

• Tersanelere özel çoklu grup çalışmasına uygun.
Suitable for multi-group work specific to shipyards.
• Ayarlanabilir sıcak başlangıç (hot start) özelliği ile elektrodun kolay tutuşmasını sağlar, bu
sayede iş parçasına yapışması engellenir.
Thanks to its adjustable hot start feature, it provides easy ignition of the electrode, thus
preventing it from sticking to the workpiece.
• Ayarlanabilir ark kuvveti (arc force) özelliği, kaynak esnasında ark kesilmesi ve elektrodun
iş parçasına yapışma sorununu önleyerek kaynak arkının daha kararlı olmasına olanak
sağlar.
Adjustable arc force feature allows the welding arc to be more stable by preventing the
problem of arc cutting and sticking of the electrode to the workpiece during welding.

PRODUCTS

BİRİM
UNIT

ÜRÜNLER

PARAMETRE
PARAMETER

• LVD (EN 60974-1), EMC (EN 60974-1) VE CE yönetmeliklerine uygundur.
Full compliance LVD (EN 60974-1), EMC (EN 60974-1) AND CE regulations.
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REDRESÖR KAYNAK
MAKİNELERİ
RECTIFIER WELDING
MACHINES
► RV 350 | RV 500
► RCT 650C

20

RV 350 | RV 500
MMA

Redresör Kaynak Makineleri
Rectifier Welding Machines
R
3 YEA
ANTY
WARR

DC
_
+

3

Ark kaynak redresörü denince akla gelen rakipsiz RV serisi, ağır demir çelik sanayinde,
gemi sanayisi ve tersanelerde, boru hatlarında ve her türlü şantiye ortamında sürekli ve
yüksek mobilite sunar. Katlanabilir kollarıyla rahatça taşınır ve az yer kaplar.
The unrivaled RV series, best in arc welding rectifier class, offers uninterrupted high
mobility in the heavy iron and steel industry, ship industry and shipyards, pipelines and all
kinds of construction site environments. Ease of mobility thanks to its foldable arms and
takes up little space.
• Ağır çalışma şartlarına uygun tasarım.
Designed especially for heavy working conditions
• Akım göstergesi ve akım ayar kolu.
Current gauge and current adjustment lever
• Tersanelere özel çoklu grup ve jeneratör ile çalışmaya uygun.
Excels in working with multiple groups and generators specific to shipyards
• %10’a kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
Voltage fluctuations tolerance up to 10%
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PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

Giriş Gücü
Input Power

KVA

26

34

Giriş Akımı
Input Current

A

39

52

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

35-50 A

25-500

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

72

75

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%20
%35
%60

350 A
190 A

500 A
450 A
350 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

Manuel

Elektrot Çapı
Welding Wire Diameter

mm

2,5-3,25-4,00-5,00

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:540xH:800xD:640

Ağırlık
Weight

kg

115

RV350

RV500

Eco Plus: 187
Klasik: 199

Aksesuarlar
Accessories
Kaynak Kablosu ve Pensesi
Welding Cable and Electrode Holder

mm

5

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

mm

3

• Rutil, bazik, selülozik ve alüminyum elektrotlar için mükemmel kaynak karakteristiğine sahiptir.
Excellent welding characteristics for rutile, basic, cellulosic and aluminum electrodes
• Uzun kaynak kablolarında kesintisiz çalışma imkânı sunar.
Uninterrupted operation in long welding cables
• Sağlam mekanik yapısı sayesinde zor saha koşullarında kolay hareket.
Ease of movement in difficult field conditions thanks to its robust mechanical structure

ÜRÜNLER

W:616xH:895xD:760

PRODUCTS

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

• Akım ayarı mekanik kol ile akım izleme mekanik skalalarla sağlanır.
Current can be adjusted with mechanical arm and current can be monitored with mechanical
scales.
• Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.
Cooling fan protects against overheating.
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RCT 650C
MMA

Redresör Kaynak Makineleri
Rectifier Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

V 1+10%
-

LIFT

DC
_
+

3

Ağır şantiye koşullarının, gemi sektörünün boru kaynaklarının, bakım-onarım ve bunlarda
kullanılan dolgu kaynaklarının, montaj işlerinin, yerinde imalatın ve ağır sanayi kaynak işlerinde
kullanılabilen çok amaçlı, rakipsiz, thyristor kontrollü, doğru akım (DC) kaynak makinesidir.
It is an unrivaled, multi-purpose, thyristor controlled, direct current (DC) welding machine
that is custom-built for heavy construction site conditions, ship industry, pipe welding,
maintenance-repair and fill welding used in them, assembly works, on-site manufacturing and
heavy industry welding works. RCT650 C is widely used in Carbon Cutting (Arc-Air) thanks to
its high working efficiency.
• Ağır çalışma şartlarına uygun tasarım.
Designed especially for heavy working conditions.

HOT START

• Her türlü elektrodla (rutil-bazik-selülozik) kullanıma uygun. Yüksek verimli karbon kesme
ve kaynak ağzı açma özelliği, mükemmel kaynak karakteristiği ve yüksek karbon kesme
performansı.
Suitable for use with all kinds of electrodes (rutile-basic-cellulosic). High efficiency carbon
cutting and gouging in feature, excellent welding characteristics and high carbon cutting
performance.
• Dijital ön panel, dokunmatik düğmeler, kullanıcı dostu ve kolay kullanım menüsü.
Digital front panel, touch buttons, user-friendly and easy-to-use menu
• Aşırı sıcaklık koruması.
Protection against overheating
• TIG kaynak modu LIFT-TIG. TIG kaynağında dokunmatik soft start zaman ayarı.
TIG welding mode LIFT-TIG. Touch-operated soft start time setting in TIG welding.
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RCT650C

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş Gücü
Input Power

KVA

43

Giriş Akımı
Input Current

A

65

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

20-650

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

80

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%30
%60
%100

650 A (%35)
500 A
400 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

IP23S DC

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

Thyristor

Elektrot Çapı
Welding Wire Diameter

mm

2,5-3,25-4,00-5,00

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:627xH:775xD:545

Ağırlık
Weight

kg

246

Kaynak Kablosu ve Pensesi
Welding Cable

mm

5

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

mm

3

Aksesuarlar
Accessories

• Ayarlanabilir sıcak başlangıç (hot start) özelliği ile elektrodun kolay tutuşmasını sağlar, bu
sayede iş parçasına yapışması engellenir.
Thanks to its adjustable hot start feature, it provides easy ignition of the electrode, thus
prevents sticking to the workpiece.
• Ayarlanabilir ark kuvveti (arc force) özelliği, kaynak esnasında ark kesilmesi ve elektrodun iş
parçasına yapışma sorununu önleyerek kaynak arkının daha kararlı olmasına olanak sağlar.
Adjustable arc force feature allows the welding arc to be more stable by preventing the
problem of arc cutting and sticking of the electrode to the workpiece during welding.

PRODUCTS

BİRİM
UNIT

ÜRÜNLER

PARAMETRE
PARAMETER

• Dijital voltmetre ve ampermetre göstergeleri sayesinde çıkış akımı ve kaynak voltajını ön
panelden izleme.
Thanks to digital voltmeter and ammeter gauges monitoring the output current and welding
voltage from the front panel,
• Uzaktan kontrol ünitesi (opsiyonel)
Remote control unit (optional)
• Güçlü, yüksek verimli, %100 bakır trafo
Powerful, supremely efficient, 100% copper transformer
• Tersanelere özel çok grup ve jeneratör ile çalışmaya uygun.
Suitable for working with multiple groups and generators specific to shipyards.
• %15’e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder. Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve
uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
Voltage fluctuations tolerance up to 15%. Welding current is not affected by mains
fluctuations and long cable connections.
• Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
Cooling fan protects against overheating thermically.
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GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİ
GAS WELDING MACHINES
► MIG/MAG 350NC
		 MIG/MAG 350A-RWS
► MIG/MAG 430A-RWS
		 MIG/MAG 430W-RWS
► MIG/MAG 550W-RWS
		 MIG/MAG 600W-RWS

26
29

MIG/MAG 350NC
MIG/MAG 350A-RWS
MIG/MAG

3

Gazaltı Kaynak Makineleri
Gas Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

MIG/MAG 350 NC ve MIG/MAG 350 A-RWS ince ve orta kalınlıktaki çelik, alüminyum ve
paslanmaz metallerin özlü ve normal tellerle kaynağında kullanılabilen, profesyonel, kolay
kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir.
MIG/MAG 350 NC and MIG/MAG 350 A-RWS are professional, easy-to-use, compact, reliable,
robust, economical and semi-automatic metal inert gas welding machines used on site for
welding thin and medium thickness steel, aluminum and stainless metals with cored and
ordinary wires.
• Ayrılabilen tel sürme sistemi makinelerin gazaltı kaynağında çok yönlü çözümler sunar. (MIG350
A modeli için geçerlidir)
Detachable wire feed system offers versatile solutions in the mig welding. (Applies to model
MIG350 A)
• Hassas voltaj ayarı 3 kaba, 10 ince toplam 30 kademe.
Precise voltage adjustment with 3 coarse, 10 fine, a total of 30 steps
• 2/4 çevrim tetikleme modları.
2/4 cycle trigger modes
• Aşırı ısınma koruması ve ikaz göstergesi.
Overheat protection and warning gauge
• Güçlü trafo, yüksek verimli kaynak gücü.
Powerful transformer, high efficiency welding power
• Her türlü masif ve Özlü kaynak tel ile kaynak yapabilme.
Ability to weld with all kinds of solid and cored welding wire
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• Telsiz gaz gönderme.
Ability to gas feeding without wire feed

PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş Gücü
Input Power

KVA

9,2

Giriş Akımı
Input Current

A

11

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

48-300

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

32

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustment Range

V

18-32

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%25

300 A

%60

235 A

MIG/MAG 350A-RWS

%100

200 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

3x10 stages

Kaynak Teli Çapı
Welding wire diameter

mm

0,80-1,00-1,20

Tel Süzme Hızı Sahası
Wire Draining Speed F
 ield

m/min

2-20

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:505xH:863xD:820

Ağırlık
Weight

kg

100

103

PRODUCTS

MIG/MAG 350NC

Aksesuarlar
Accessories
Torch

mm

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

mm

3

Gaz Regülatörü
Gas Regulator

ad

1

CO2 Isıtıcı (Opsiyonel)
CO2 Heater (Optional)

ad

1

ÜRÜNLER

Vario:21

• Gazsız tel gönderme.
Ability to wire feeding without gas feed.
• Tel hızı yumuşak başlama ayarı.
Wire speed soft start setting
• Ayarlanabilir Burn-Back (Geri yanma).
Adjustable burn-back.
• 4 makaralı tel sürme sistemi uzun torchlarda daha iyi besleme ve alüminyum, özlü gibi yumuşak
telleri deforme etmeden kaynak yapma imkanı sunar. (MIG350 A model için geçerlidir)
4-roller wire feeding system provides better feeding in long torches and the capability of
welding soft wires such as aluminum and core without deforming them. (Applies to MIG350 A
model)
• Yüksek teknoloji mikroişlemci kontrollü tel besleme sistemi.
High-tech microprocessor-controlled wire feeding system
• Dijital voltmetre ve ampermetre.
Digital voltmeter and ammeter
• Yapılan son operasyonu hafızaya alma fonksiyonu (Akım, gerilim, kaynak parametreleri).
Function to memorize the last performed operation (Current, voltage, welding parameters)
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MIG/MAG 430A-RWS
MIG/MAG 430W-RWS
MIG/MAG

3

Gazaltı Kaynak Makineleri
Gas Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

MIG/MAG 430 A-RWS, MIG/MAG 430 W-RWS tüm masif ve özlü tel çeşitlerinde kaynak
yapabilme imkanı sunan, mükemmel kaynak karakteristiğine sahip, profesyonel, kolay
kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir.
MIG/MAG 430 NC and MIG/MAG 430 A-RWS is a professional, easy-to-use, compact, reliable,
robust, economical and semi-automatic MIG/MAG welding machine with excellent welding
characteristics, offering the ability to weld all solid and cored wire types.
• Ayrılabilen tel sürme sistemi makinelerin gazaltı kaynağında çok yönlü çözümler sunar.
Detachable wire feed system offers versatile solutions in the mig welding.
• MIG / MAG 430 RWS hava soğutmalı ve su soğutmalı seçenekleri mevcuttur.
MIG / MAG 430 RWS are available in air cooled and water cooled versions
• Hassas voltaj ayarı için 3 kaba, 10 ince toplam 30 kademe.
Precise voltage adjustment with 3 coarse, 10 fine, a total of 30 steps
• 2/4 çevrim tetikleme modları.
2/4 cycle trigger modes.
• Aşırı ısınma koruması ve ikaz göstergesi.
Overheat protection and warning gauge.
• Güçlü trafo ile yüksek verimli kaynak gücü.
Powerful transformer, high efficiency welding power
• Her türlü masif ve Özlü kaynak tel ile kaynak yapabilme.
Ability to weld with all kinds of solid and cored welding wire
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• Telsiz gaz gönderme.
Ability to gas feeding without wire feed

MIG/MAG 430

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş Gücü
Input Power

KVA

16,5

Giriş Akımı
Input Current

A

16

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

40-370

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

42

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustment Range

V

18,50-42

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%40
%60
%100

350 A
300 A
250 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

3x10 Stages

Kaynak Teli Çapı
Welding Wire Diameter

mm

0,80-1,00-1,20

Tel Süzme Hızı Sahası
Wire Draining Speed F
 ield

m/dk

2-20

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:505xH:910xD:985

Ağırlık
Weight

kg

430 A:144
430 W: 154
Vario: 18

Torch

mm

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

mm

3

Gaz Regülatörü
Gas Regulator

ad

1

CO2 Isıtıcı (Opsiyonel)
CO2 Heater (Optional)

ad

1

Aksesuarlar
Accessories

• Gazsız tel gönderme.
Ability to wire feeding without gas feed.

PRODUCTS

BİRİM
UNIT

ÜRÜNLER

PARAMETRE
PARAMETER

• Tel hızı yumuşak başlama ayarı.
Wire speed soft start setting
• 4 makaralı tel sürme sistemi uzun torchlarda daha iyi besleme ve alüminyum, özlü gibi yumuşak
telleri deforme etmeden kaynak yapma imkanı sunar.
4-roller wire feeding system provides better feeding in long torches and the capability of
welding soft wires such as aluminum and core without deforming them.
• Yüksek teknoloji mikroişlemci kontrollü tel besleme sistemi.
High-tech microprocessor-controlled wire feeding system
• Dijital voltmetre ve ampermetre.
Digital voltmeter and ammeter
• Yapılan son operasyonu hafızaya alma fonksiyonu (Akım, gerilim, kaynak parametreleri).
Function to memorize the last performed operation (Current, voltage, welding parameters)
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MIG/MAG 550W-RWS
MIG/MAG 600W-RWS
MIG/MAG

3

Gazaltı Kaynak Makineleri
Gas Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

MIG/MAG 550 W-RWS ve MIG/MAG 600 W-RWS tüm masif ve özlü tel çeşitlerinde
kaynak yapabilme imkanı sunan, mükemmel kaynak karakteristiğine sahip, profesyonel,
kolay kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak
makinesidir.
MIG/MAG 350 NC and MIG/MAG 350 A-RWS is a professional, easy-to-use, compact, reliable,
robust, economical and semi-automatic MIG/MAG welding machine with excellent welding
characteristics, offering the ability to weld all solid and cored wire types.
• Ayrılabilen tel sürme sistemi makinelerin gazaltı kaynağında çok yönlü çözümler sunar.
Detachable wire feed system offers versatile solutions in the mig welding.
• Hava soğutmalı ve su soğutmalı seçenekleri mevcuttur.
Air cooled and water cooled options are available.
• Hassas voltaj ayarı için 4 kaba, 10 ince toplam 40 kademe.
Precise voltage adjustment with 3 coarse, 10 fine, a total of 30 steps
• 2/4 çevrim tetikleme modları.
2/4 cycle trigger modes
• Aşırı ısınma koruması ve ikaz göstergesi.
Overheating protection and warning gauge
• Güçlü trafo ile yüksek verimli kaynak gücü.
Powerful transformer, high efficiency welding power
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• Her türlü masif ve Özlü kaynak tel ile kaynak yapabilme.
Ability to weld with all kinds of solid and cored welding wire

PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

MIG/MAG 550 W

MIG/MAG 600 W

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş Gücü
Input Power

KVA

23

Giriş Akımı
Input Current

A

27,5

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

46

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustment Range

V

18-46

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%60
%100

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

4x10 Kademe (Stages)

Kaynak Teli Çapı
Welding Wire Diameter

mm

0,80-1,00-1,20

Tel Süzme Hızı Sahası
Wire Draining Speed F
 ield

m/dk

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:515xH:915xD:1025

Ağırlık
Weight

kg

177
Vario:23

Torch

mm

3

Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

mm

3

Gaz Regülatörü
Gas Regulator

ad

1

CO2 Isıtıcı (Opsiyonel)
CO2 Heater (Optional)

ad

1

50-500

50-600

500 A

600 A

2-24

Aksesuarlar
Accessories

• Telsiz gaz gönderme.
Ability to gas feeding without wire feed.
• Gazsız tel gönderme
Ability to wire feeding without gas feed.

ÜRÜNLER

2-20

PRODUCTS

350 A

• Tel hızı yumuşak başlama ayarı.
Wire speed soft start setting
• 4 makaralı tel sürme sistemi uzun torchlarda daha iyi besleme ve alüminyum, özlü gibi yumuşak
telleri deforme etmeden kaynak yapma imkanı sunar.
4-roller wire feeding system provides better feeding in long torches and the capability of
welding soft wires such as aluminum and core without deforming them.
• Yüksek teknoloji mikroişlemci kontrollü tel besleme sistemi.
High-tech microprocessor-controlled wire feeding system
• Dijital voltmetre ve ampermetre
Digital voltmeter and ammeter
• Yapılan son operasyonu hafızaya alma fonksiyonu (Akım, gerilim, kaynak parametreleri).
Function to memorize the last performed operation (Current, voltage, welding parameters)

32
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TİG KAYNAK MAKİNESİ
TIG WELDING MACHINE
► TIG 400 DC

34

TIG 400 DC
3

Tig Kaynak Makineleri
Tig Welding Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

GAS PRE
FLOW
1

TIG(WIG)

MMA

HF

HOT START

TIG 400 DC, TIG kaynağını mikro işlemci kontrolüyle birleştirerek alüminyum ve magnezyum
alaşımlı metaller dışındaki tüm metallerin TIG kaynağında ve her türlü elektrod ile yapılacak
kaynaklarda kullanılabilen DC kaynak makinesidir.
TIG 400 DC, is a DC welding machine that can be used in TIG welding of any metals except
for aluminum and magnesium alloy metals and in welding performed with any electrodes,
combining TIG welding with microprocessor control.
• 2/4 çevrim tetikleme modları.
2/4 cycle trigger modes.
• Aşırı ısınma koruması ve ikaz göstergesi.
Overheating protection and warning indicator.
• %100 Bakır trafo yüksek verimli kaynak gücü.
100% copper transformer high efficiency welding power with.
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PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

TIG 400 DC

Şebeke gerilimi
System voltage

V AC

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

Giriş gücü
Input power

KVA

26

Giriş akımı
Input current

A

39

Akım ayar sahası
Current adjustment range

A

15-400

Açık devre voltajı
Open circuit voltage

V

80

%35

400 A

%100

225 A

Soğutucu
Cooling
Koruma sınıfı
Protection class

IP23S

IP23S

Akım tipi
Type of current

A

DC

Akım ayar şekli
Current setting

A

Thyristor

Elektrot çapı
Welding wire diameter

Mm

2,5-3,25-4,00-5,00

Makine boyutları
Machines dimensions

Mm

W:505xH:910xD:985

Ağırlık
Weight

Kg

144

Şase kablosu ve pensesi
Welding cable with electrode holder

Mm

3

• Ayarlanabilir yumuşak başlangıç oranı ve zamanı.
Adjustable soft start rate and time.
• Krater doldurma işlevi.
Crater filling function.
• Pulse akım (darbeli akım) özelliği (opsiyonel).
Pulse current feature (optional).

PRODUCTS

Fan

ÜRÜNLER

Çalışma rejimleri (40 °C)
Operating regimes

• Pulse frekansı alt ve üst akımda bekleme süreleri, alt ve üst akım ayarı.
Pulse frequency, standby times in lower and upper currents, lower and upper current
adjustment.
• Dijital voltmetre ve ampermetre.
Digital voltmeter and ammeter.

36
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KESME MAKİNELERİ
CUTTING MACHINES
► PLASMA 60 | PLASMA 120

38
41

PLASMA 60 | PLASMA 120
PLASMA

Kesme Makineleri
Cutting Machines

R
3 YEA
ANTY
WARR

HF
3

Paslanmaz çelik, alüminyum ve tüm diğer metallerin kesimi için mükemmel seçim. Düzgün,
cürufuz, en az çentik ile yüksek hızda kesim sağlar.
The perfect choice for cutting stainless steel, aluminum and all other metals. Provides smooth,
dross-free, high-speed cutting with minimal nicks possible.
• Demir doğrama, bakım onarım atölyeleri, tesisat, montaj işlerinde gerçekleştirilen metal kesme
işlemleri için idealdir.
It is ideal for metal cutting operations performed in iron joinery, maintenance and repair
workshops, installation and assembly works.
• Kolayca kesme hızı akımı ayarlanan yüksek kesme kalitesi.
High cutting quality with easily adjustable cutting speed current
• Plasma60 da 2 adımda hızlı akım ayarı 30-60 A
Fast current adjustment in 2 steps on Plasma60 machine: 30-60 A
• Plasma120 de 3 adımda hızlı akım ayarı 30-70-120 A
Fast current adjustment in 3 steps in Plasma120 machine: 30-70-120 A
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PARAMETRE
PARAMETER

BIRIM
UNIT

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

Giriş Gücü
Input Power

KVA

13,20

26,50

Giriş Akımı
Input Current

A

20

40

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

30-60

30-70-120

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

PLASMA 120

380 V, 3 Faz, 50/60 Hz

270

%60

60 A

120 A

%100

30 A

70 A

Koruma Sınıfı
Protection Class

IP23S

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

2 Kademe (Stages)

3 Kademe (Stages)

17

30

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:505xH:660xD:760

W:505xH:745xD:855

Ağırlık
Weight

kg

95

124

Aksesuarlar
Accessories
Şase Kablosu ve Pensesi
Welding Cable with Electrode Holder

m

3

Kesme Torcu
Cutting Torch

m

6

• Digital hava basınç göstergesinin ön panelde olması sayesinde makineye gelen hava
basıncı kolayca kontrol edilir ve basınç regülatörü ile ayarlanabilir.
Thanks to the digital air pressure gauge on the front panel, the air pressure coming into the
machine can be easily controlled and adjusted with the pressure regulator.
• Yüksek giriş gücü ve Plasma60 da sağladığı max. 60 A kesme akımı ile düşük alaşımlı
çeliklerde 17 mm, Plasma120 de max. 120 A kesme akımı ile 30 mm de mükemmel kesme
performansı sağlar.
Thanks to its high input power and maximum of 60 A cutting current in Plasma60, it
provides excellent cutting performance at 17 mm in low alloy steels and at 30 mm with
maximum of 120 A cutting current in Plasma120.

PRODUCTS

Kesme Kalınlığı
Cutting Thickness

DC

ÜRÜNLER

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

PLASMA 60

• Şebekeden kaynaklanan aşırı yüklenmelerin sebep olduğu ani akım yükselmeleri ve aşırı
ısınmalara karşı termik korumalıdır.
Thermal protection against overheating and protection against input voltage spikes due to
main.
• Güçlü, düşük gürültülü soğutma fanı.
Powerful, low-noise cooling fan

40
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TOZALTI KAYNAK MAKİNELERİ
SUBMERGED WELDING MACHINES
► SAW 800 | SAW 1000 | SAW 1250
► SAW TRAKTÖR
		 SAW TRACTOR
► SAW TOZALTI SABİT KAFA SİSTEMİ
		 SAW SUBMERGED
		 FIXED HEAD SYSTEM
► CV1000

42

SAW 800 | SAW 1000 | SAW 1250
3

DC
_
+

Tozaltı Kaynak Makineleri
Submerged Welding Machines
R
3 YEA
ANTY
WARR

Tozaltı kaymak makineleri; Nuriş SAW Traktörü ile tozaltı kaynağının rakipsiz ikilisi.
Unrivalled couple of Nuriş SAW Tractor and Submerged arc welding.
SAW Serisi makinelerinin çalışma verimleri çok yüksek olduğu için karbon kesme
(ARC-AIR) işlerinde çok yaygın olarak kullanılır. Tozaltı kaynak uygulamaları; thyristör
kontrollü, kaynak sırasında ayarların kararlılığı elektronik olarak sağlanan, kademesiz
ve sonsuz aralıkta gerilim ayarı yapabilme özelliklerine sahip, yüksek performanslı güç
kaynağıdır. En ağır çalışma koşullarındaki atölyelerde dahi güvenilir ve verimli çalışan tozaltı
kaynak makine serisidir.
As the operational efficiency of SAW series machines is considerably high, it is widely
used for Carbon Cutting (ARC-AIR) works. It is a thyristor controlled high performance
power supply of submerged arc welding operations, the setting stability of which is
performed electronically during welding and having the feature of making voltage
adjustment at variable and infinite range. It is the Submerged Arc Welding series
operating reliably and efficiently at workshops even with heaviest working conditions.

43

PARAMETRE
PARAMETER

BIRIM
UNIT

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

Giriş Gücü
Input Power

KVA

45

63

76

Giriş Akımı
Input Current

A

68

95

115

Akım Ayar Sahası
Current Adjustment Range

A

25-800

25-1000

25-1250

Açık Devre Voltajı
Open Circuit Voltage

V

51

Voltaj Ayar Sahası
Voltage Adjustment Range

V

15-45

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%100

SAW 800

SAW 1000

SAW 1250

380 V

800 A

Soğutma
Cooling

1000 A

1250 A

IP23S

IP23S

Akım Tipi
Type of Current

A

DC

Akım Ayar Şekli
Current Setting

A

Thyristor

Kaynak Teli Çapı
Welding Wire Diameter

Mm

2-6

Makine Boyutları
Machines Dimensions

Mm

Ağırlık
Weight

Kg

W:540xH:1070xD:770
235

• Güçlü soğutma fanı.
Powerful cooling fan.
• Dijital kontrol ve hassas kaynak parametreleri ayarlama özelliği.
Digital control and precise welding parameters adjustment feature.
• Faz kaybı dedektörü.
Loss of phase detector.

389

W:530xH:786xD:1195
410

ÜRÜNLER

Koruma Sınıfı
Protection Class

PRODUCTS

Fan

• Dijital voltmetre ve ampermetre.
Digital voltmeter and ammeter.
• %100 Bakır trafo ile yüksek verimli kaynak gücü.
High efficiency welding power with 100% copper transformer.
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SAW TRAKTÖR
SAW TRACTOR
HOT START

Tozaltı Kaynak Makineleri
Submerged Welding Machines
R
3 YEA
ANTY
WARR

SLOPE UP
2

Nuriş SAW Traktörü, SAW serisi güç kaynağıyla birleşerek kullanımı kolay, mükemmel kalitede
kaynak otomasyonu sağlar. Yüksek hareket kabiliyetiyle ağır çelik sanayinde, gemi sanayinde,
tank ve boru hatları üretiminde, birleştirme ve doldurma gerektiren tüm sanayi kaynak
otomasyonlarında kullanılabilecek ideal otomatik kaynak makinesidir.
Nuriş SAW Tractor provides easy-to-use and perfect quality welding automation by merging
with SAW series power supply. It is an ideal automatic welding machine that can be used in
heavy steel industry, ship building industry, tank and pipeline production and in all industry
welding automations requiring weld bonding and filling, through its flexibility.
• Yenilenen kontrol ünitesi her tür haberleşme sistemlerinin altyapısına uygun olarak tasarlanmış
ve daha teknolojik detaylar ile donatılmıştır.
The renewed control unit has been designed in accordance with the infrastructure of all types
of communication systems and is equipped with more technological details.
• Ayarlanabilir Burn-Back (geri yanma) zamanı
Adjustable Burn-Back time
• Krater doldurma fonksiyonu.
Crater filling function.
• Dil seçimi.
Language options.

45

• Traktör ilerlemesi ve tel beslemesine encoderler sayesinde hızlı ve kolay erişim.
Quick and easy access to tractor feed and wire feed with encoders.

SAW TRAKTÖR
SAW TRACTOR

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

24

Giriş Akımı
Input Current

A

9

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating regimes

%100

1250 A

Tel Sürme Hızı
Wire Feed Speed Range

cm/min

20-400

İlerleme Hızı
Feed Rate

cm/min

10-200

Makine Boyutları
Machines Dimensions

mm

W:400xH:825xD:1130

Ağırlık
Weight

kg

73

• Lazer kaynak dikiş izleme
Laser weld seam monitoring
• Belleğe kaydedilebilen 10 hazır kaynak parametreleri
10 preset welding parameters that can be memorized
• Kaynak tozu vakum sistemi
Welding powder vacuum system
• Toz filtresi
Dust filter
• Traktör seyahat sistemi (opsiyonel) makas işlemleri için tasarlanmıştır
Tractor travel system (optional) designed for scissor operations
• Traktörün ön ve arkasına takılan özel mekanizma ile eğrisel kaynak dikişlerini izleme yeteneği
Ability to monitor curvilinear weld seams with a special mechanism attached to the front and rear of
the tractor
• Kullanımı kolay tel bobin tutucu tasarım.
Easy-to-use wire coil holder design.

PRODUCTS

BİRİM
UNIT

ÜRÜNLER

PARAMETRE
PARAMETER

• Görsel uyarı sistemi.
Visual warning system.
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SAW TOZALTI
SABİT KAFA SİSTEMİ
SAW SUBMERGED
FIXED HEAD SYSTEM
HOT START

Tozaltı Kaynak Makineleri
Submerged Welding Machines
R
3 YEA
ANTY
WARR

SLOPE UP
2

Nuriş SAW Tozaltı Sabit Kafa Ünitesi, Tozaltı kaynak serisi güç kaynağıyla birleşerek kullanımı
kolay, mükemmel kalitede kaynak otomasyonu sağlar. Yüksek hareket kabiliyetiyle ağır çelik
sanayinde, gemi sanayinde, tank ve boru hatları üretiminde, birleştirme ve doldurma gerektiren
tüm sanayi kaynak otomasyonlarında kullanılabilecek ideal otomatik kaynak makinesidir.
Nuriş SAW Submerged fixed head unit provides easy-to-use and perfect quality welding
automation by merging with SAW series power supply. It is an ideal automatic welding machine
that can be used in heavy steel industry, ship building industry, tank and pipeline production and
in all industry welding automations requiring weld bonding and filling, through its flexibility.
• Yenilenen kontrol ünitesi her tür haberleşme sistemlerinin altyapısına uygun olarak tasarlanmış
ve daha teknolojik detaylar ile donatılmıştır.
The renewed control unit has been designed in accordance with the infrastructure of all types
of communication systems and is equipped with more technological details.
• Ayarlanabilir Burn-Back (geri yanma) zamanı
Adjustable Burn-Back time
• Krater doldurma fonksiyonu.
Crater filling function.
• Dil seçimi.
Language options.
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• Tel beslemesine ve gerilimine encoderler sayesinde hızlı ve kolay erişim.
Quick and easy access to wire feed and voltage thanks to encoders.

PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

SAW TOZALTI SABİT KAFA SİSTEMİ
SAW SUBMERGED FIXED HEAD SYSTEM

Şebeke Gerilimi
System Voltage

V AC

24

Giriş Akımı
Input Current

A

8

Çalışma Rejimleri (40 °C)
Operating Regimes

%100

1250 A

Tel Sürme Hızı
Wire Feed Speed Range

m/min

20-400

• Lazer kaynak dikiş izleme
Laser weld seam monitoring

• Toz filtresi
Dust filter
• Kullanımı kolay tel bobin tutucu tasarım.
Easy-to-use wire coil holder design.
• Görsel uyarı sistemi.
Visual warning system.

ÜRÜNLER

• Kaynak tozu vakum sistemi
Welding powder vacuum system

PRODUCTS

• Belleğe kaydedilebilen 10 hazır kaynak parametreleri
10 preset welding parameters that can be memorized
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CV1000
Tozaltı Kaynak Makineleri
Submerged Welding Machines
R
3 YEA
ANTY
WARR

HOT START

SLOPE UP
2

SAW Tozaltının ön panel değişikliği ile güçlü ve yüksek verimli karbon kesme makinesine dönüşen
güç ünitesi sayesinde oluk açma, kaynak ağzı ve kesim işlerinin rakipsiz en güçlü makinesidir.
Thanks to the power unit that turns into a powerful and highly efficient carbon cutting machine
with the front panel change of SAW Submerged Arc, it is the unrivaled most powerful machine
for slotting, welding mouth and cutting works.
• Her türlü karbon elektrot çapında yüksek performans ile güvenle kullanılabilir.
It can be used safely with high performance in all kinds of carbon electrodes.
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PARAMETRE
PARAMETER

BİRİM
UNIT

SAW 1000

Şebeke gerilimi
System voltage

V AC

380 V

Giriş gücü
Input power

KVA

63

Giriş akımı
Input current

A

95

Akım ayar sahası
Current adjustment range

A

300-1000

Açık devre voltajı
Open circuit voltage

V

51

Çalışma rejimleri (40 °C)
Operating regimes

%100

1000 A

Soğutucu
Cooling
IP23S

IP23S

Akım tipi
Type of current

A

DV

Akım ayar şekli
Current setting

A

Thyristor

Karbon Elektrot Çapı
Carbon Electrode Diameter

mm

4-6-8-12

Makine boyutları
Machines dimensions

mm

W:540xH:1070xD:770 W:540xH:1070xD:770

Ağırlık
Weight

kg

389

ÜRÜNLER

Koruma sınıfı
Protection class

PRODUCTS

Fan

50

