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Preklad puvodního návodu k obsluze

Výrobce si vyhrazuje právo, kdykoli a bez predchozího upozornení provést zmeny, které upravují prípadné tiskové chyby, nepresnosti 
v informacích nebo zmeny, které byly na výrobku provedeny. Tyto zmeny budou uvedeny vždy v následujícím vydání návodu. 
Všechny obchodní znacky a ochranné známky uvedené v návodu k obsluze jsou majetkem príslušných vlastníku/výrobcu. Kontaktní 
údaje o zastoupeních spolecnosti Jäckle & Ess System GmbH v jednotlivých zemích a o partnerech po celém svete najdete na naší 
domovské stránce www.jess-welding.com.

CS



maxiMIG 210/250/300 1 Identifikace

BA-0005 • 2020-12-04 CS - 3 

1 Identifikace
Svařovací zařízení MIG/MAG maxiMIG 210/250/300 jsou vhodná pro svařování tenkého plechu 
(vozidla) i těch nejtlustších materiálů. I při svařování ušlechtilé oceli a hliníku lze dosáhnout velice dobrých 
výsledků.

K dispozici jsou následující provedení:

• maxiMIG 210

• maxiMIG 250

• maxiMIG 300

1.1 Označení
Tento produkt splňuje platné požadavky příslušného trhu pro uvádění do oběhu. Pokud je odpovídající 
označení potřeba, je umístěno na produktu.

2 Bezpečnost
Řiďte se přiloženým dokumentem „Safety instructions“.

2.1 Používání v souladu se stanoveným účelem
Zařízení popsané v tomto návodu smí být používáno výhradně k účelu popsanému v tomto návodu 
a předepsaným způsobem. Dodržujte přitom provozní podmínky a podmínky pro údržbu a opravy.

• Jakékoli jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením zařízení.

• Svévolné přestavby nebo změny ke zvyšování výkonu jsou nepřípustné.

2.2 Povinnosti provozovatele
Na zařízení nechte pracovat pouze osoby,

• které jsou obeznámené se základními předpisy o bezpečnosti práce a s prevencí nehod;

• které byly zaškoleny na zacházení se zařízením;

• které přečetly a pochopily tento návod k obsluze;

• které si přečetly přiložený dokument „Safety instructions“ a porozuměly mu;

• které mají příslušné vzdělání;

• které jsou na základě svého vzdělání, svých znalostí a zkušeností schopné rozpoznat možná 
nebezpečí.

Zajistěte, aby do pracovní oblasti neměly přístup jiné osoby.

Respektujte předpisy příslušné země pro bezpečnost práce.

• Dodržujte předpisy o bezpečnosti práce a prevenci úrazů. Tento přístroj představuje svařovací zařízení 
třídy A podle DIN EN 60974-10. Svařovací zařízení třídy A nejsou určená pro použití v obytných 
oblastech, ve kterých je rozvod elektřiny řešen v podobě veřejné nízkonapěťové rozvodné sítě. 
Důsledkem zde mohou být elektromagnetická rušení, která mohou vyvolat poškození přístrojů a chyby 
jejich funkcí. Přístroj používejte pouze v průmyslových oblastech.

2.3 Osobní ochranné prostředky
Aby nedocházelo ke vzniku nebezpečí pro uživatele, doporučujeme v tomto návodu používání osobních 
ochranných prostředků (OOP).

Skládají se z ochranného oděvu, ochranných brýlí, ochranné dýchací masky třídy P3, ochranných rukavic 
a bezpečnostní obuvi.
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2.4 Klasifikace výstražných upozornění
V tomto návodu k obsluze používáme čtyři typy výstražných upozornění vztahující se k potenciálně 
nebezpečným pracovním krokům. Přehled a vysvětlení významů v sestupném pořadí důležitosti:

2.5 Bezpečnost výrobku
Výrobek byl vyvinut a vyroben podle stavu techniky a uznávaných technicko-bezpečnostních norem 
a směrnic. V tomto návodu k obsluze jsou uvedena varování před nevyhnutelnými riziky pro uživatele, třetí 
strany, přístroje a další materiální předměty. Nerespektování těchto pokynů může vést k ohrožení života 
a zdraví osob, k poškození životního prostředí nebo k materiálním škodám. 

• Výrobek smí být používán pouze v nezměněném a bezvadném technickém stavu v rámci mezí 
popsaných v tomto návodu.

• Vždy dodržujte mezní hodnoty uvedené v technických parametrech. Přetížení vede ke zničení.

• Nikdy nedemontujte, nepřemosťujte ani jiným způsobem neobcházejte bezpečnostní zařízení 
na přístroji.

• Při používání pod širým nebem používejte vhodnou ochranu proti povětrnostním vlivům.

• Zkontrolujte, zda není elektrický přístroj poškozený a bezchybně funguje v souladu s účelem použití.

• Elektrický přístroj nikdy nepoužívejte v dešti a vyhněte se vlhkému nebo mokrému prostředí.

• Chraňte se před zásahem elektrického proudu používáním izolujících podložek a nošením suchého 
oblečení.

• Elektrický přístroj nikdy nepoužívejte v oblastech s rizikem požáru nebo výbuchu.

• Obloukové svařování může poškodit oči, kůži a sluch! Proto při práci s přístrojem vždy používejte 
předepsané ochranné pomůcky.

• Všechny výpary kovů, zejména páry olova, kadmia, mědi a berylia jsou zdraví škodlivé! Zajistěte 
dostatečné větrání a odsávání. Vždy dbejte na dodržování zákonem stanovených mezních hodnot.

• Opláchněte obrobky, odmaštěné chlorovanými rozpouštědly, čistou vodou. Pokud tak neučiníte, 
existuje riziko tvorby fosgenu. Neumisťujte odmašťovací lázně obsahující chlór do blízkosti místa 
svařování.

• Dodržujte všeobecná protipožární ustanovení a před zahájením práce odstraňte veškeré hořlavé 
materiály z okolí místa svařování. Na místě svařování mějte připraveny vhodné protipožární prostředky.

NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, následuje smrt nebo nejtěžší úrazy.

VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nerespektování může mít za následek těžká zranění.

UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně škodlivou situaci. Nerespektování může mít za následek lehká nebo drobná 
zranění.

OZNÁMENÍ

Označuje nebezpečí, že může dojít ke zhoršení výsledků práce nebo poškození vybavení.
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2.6 Výstražné a informační štítky
Na výrobku jsou umístěny následující výstražné a informační štítky:

2.7 Pokyny pro případ nouze
V případě nouze ihned přerušte následující přívody:

• Přívod elektrické energie

• Přívod stlačeného vzduchu

• Přívod plynu

Další opatření najdete v návodu k obsluze proudového zdroje nebo v dokumentaci dalších periferních 
zařízení.

Symbol Význam

Přečtěte si návod k obsluze a řiďte se podle něj!

Před otevření vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě!

Výstraha před horkým povrchem!
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3 Popis výrobku

3.1 Technické údaje

Obr. 1 Technické údaje maxiMIG 210/250/300

A maxiMIG 210 B maxiMIG 250 C maxiMIG 300

Tab. 1 Technické údaje maxiMIG 210/250/300

Proudový zdroj maxiMIG 210 maxiMIG 250 maxiMIG 300

Síťové napětí 50/60 Hz 400 V, 3 fáze 400 V, 3 fáze, ±10 % 400 V, 3 fáze, ±10 %

Odběr proudu lmax = 13 A Imax = 15 A, leff = 9 A Imax = 18 A, leff = 11 A

Jištění 16 A setrvačná 16 A setrvačná 16 A setrvačná

Max. příkon 8,5 kVA 11 kVA 13 kVA

Rozsah nastavení 30–200 A 40–250 A 40–300 A

Pracovní napětí 15,5–24 V 21–42 V 21–45 V

Stupně napětí 8 12 12

Zapínací doba 25 % (40 °C) 200 A/24 V 250 A/26,5 V 300 A/29 V

Zapínací doba 60 % (40 °C) 150 A/21,5 V 190 A/23,5 V 210 A/24,5 V

Zapínací doba 100 % (40 C°) 120 A/20 V 140 A/21 V 170 A/22,5 V

Třída krytí IP22 IP22 IP22

Třída izolace H (180 °C) H (180 °C) H (180 °C)

Druh chlazení F F F

Hmotnost 57 kg 82 kg 92 kg

Rozměry D × Š × V (mm) 795 × 365 × 590 880 × 365 × 750 880 × 365 × 750

Emise hluku <70 db(A) <70 db(A)

Posuv drátu

Motor posuvu drátu v čtyřválečkovém pohonu 42 V, 50 W

Rychlost posuvu 1,0–24,0 m/min.

Průměr drátu 0,8–1,2 mm
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Výroba podle evropské normy EN 60974-1 a EN 60974-10

3.2 Podmínky prostředí
Zdroj svařovacího proudu je možné provozovat pouze při teplotě od −10 °C do +40 °C a relativní vlhkosti 
vzduchu do 50 % při +40 °C nebo do 90 % při +20 °C. Okolí vzduch musí být prost neobvyklého 
množství prachu, kyselin, korozivních plynů nebo substancí apod., pokud tyto nevznikají při svařování.

3.3 Typový štítek
Zdroj svařovacího proudu je na skříni označen pomocí typového štítku následovně:

OZNÁMENÍ

Generátor musí generovat nejméně o 30 % větší výkon, než je maximální výkon zařízení. Příklad: 13 kVA 
(zařízení) +30 % = 17 kVA. Pro toto zařízení je nutné použít 17kVA generátor. Menší generátor povede 
k poškození svařovacího zařízení Jäckle & Ess i generátoru, a proto se nesmí používat!

Obr. 2 Typový štítek maxiMIG 210

Obr. 3 Typový štítek maxiMIG 250
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4 Rozsah dodávky maxiMIG 210/250/300

3.4 Použité značky a symboly

4 Rozsah dodávky

Díly výbavy a opotřebitelné díly objednávejte samostatně.

Objednací údaje a identifikační čísla vybavení a opotřebitelných součástí najdete v aktuálních objednacích 
podkladech.

 Kontakt na poradenské a objednávkové oddělení najdete na internetu na adrese www.jess-welding.com.

4.1 Přeprava
Dodávka je před expedicí pečlivě zkontrolována a zabalena, přesto však nelze vyloučit možnost poškození 
během přepravy.

4.2 Skladování
Fyzikální podmínky skladování v uzavřeném prostoru:

 Okolní podmínky při přepravě a skladování na Strana CS-7

Obr. 4 Typový štítek maxiMIG 300

Symbol Popis

• Symbol pro výčet pokynů k manipulaci a výčty

 Symbol křížového odkazu odkazuje na podrobné, doplňující nebo pokračující informace

1. Manipulační krok/y v textu, který/é je třeba provádět v uvedeném pořadí

Tab. 2 Rozsah dodávky

• Zdroj svařovacího proudu • Návod k obsluze • Příbalový leták „Všeobecné 
bezpečnostní informace“

Vstupní kontrola Podle dodacího listu zkontrolujte, zda je dodávka úplná!

Zkontrolujte, zda dodávka není poškozena (vizuální kontrola)!

Při reklamaci Pokud došlo k poškození dodávky při přepravě, spojte se ihned s posledním 
dopravcem! Uschovejte obal pro případnou kontrolu dopravcem.

Obal pro odeslání 
zpět

Použijte pokud možno originální obal a originální obalový materiál. 
S případnými dotazy ohledně obalu a přepravních pojistek se obracejte na 
dodavatele.
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5 Popis funkce

Nastavení stupňů svařování

maxiMIG 250/300: 12stupňový přepínač

maxiMIG 210: 8stupňový přepínač

Ovládací funkce maxiMIG 210/250

Posun drátu a bodový čas lze nastavit

Ovládací funkce maxiMIG 300

• Posun drátu a bodový čas lze nastavit

• Volicí spínač 2takt/4takt/body

• Posun drátu se 4válečkovým pohonem

Chlazení proudového zdroje tichým ventilátorem

Ventilátor se spouští termostatem a začne běžet, když se proudový zdroj zahřeje. Při přestávkách ve 
svařování se ventilátor vypne, jakmile proudový zdroj vychladne.

Tepelná ochrana proti přetížení

Pokud z důvodu extrémně vysoké zátěže nebo okolní teploty dojde k překročení přípustné provozní teploty, 
vypne vestavěný tepelný spínač svařovací proud.

Obr. 5 Popis funkce maxiMIG 210/250/300

A Přepínač stupňů svařování
B Regulátor rychlosti posuvu 

drátu

C Volicí spínač 2takt/4takt 
(jen maxiMIG 300)

D Otočný spínač bodový čas

E Hlavní vypínač
F Centrální připojovací konektor

G Kontrolka hlášení poruch 
teplota

H Typový štítek

G

A

B

C
D

E

F

H
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6 Uvedení do provozu maxiMIG 210/250/300

Centrální připojovací konektor

Centrální připojovací konektor umožňuje rychlé připojení a odpojení svařovacího hořáku.

Všechny elektronické konstrukční díly jsou instalovány v kovovém plášti. Přívod elektřiny je zajišťován 
samostatným

připojovacím kabelem. Připojovací napětí a příkon:

 3.1 Technické údaje na Strana CS-6

6 Uvedení do provozu

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění při nečekaném spuštění
Po celou dobu údržby, oprav, montáže či demontáže je nutno dodržovat tento postup:
• Odpojte proudový zdroj.
• Zavřete přívod plynu.
• Zavřete přívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte všechny elektrické přípojky.
• Vypněte celé svařovací zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění
Zvýšená hluková zátěž.
• Používejte svoje osobní ochranné prostředky: Ochrana sluchu.

VAROVÁNÍ
Úraz elektrickým proudem
Nebezpečné napětí v důsledku defektu kabelu.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické kabely, konektory a spoje správně nainstalovány a zda 

nejsou poškozeny.
• Poškozené, deformované nebo opotřebené díly vyměňte.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění
Pohmoždění nohou při náhlém pohybu proudového zdroje.
• Zkontrolujte, zda je stroj umístěn stabilně.
• Instalujte pouze na rovný podklad.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění
Vysoká hmotnost.
• Při posunování zařízení zajistěte včasné zabrzdění.

OZNÁMENÍ
• Věnujte pozornost následujícím údajům:

 Popis produktu na Strana CS-6

• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

• Komponenty používejte pouze v prostorách s dostatečným větráním.
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6.1 Připojení k elektrické síti

1 Zasuňte síťovou zástrčku do příslušné zásuvky.

6.2 Svařování
Pro dosažení kvalitního svaru je důležité zvolit správný stupeň napětí, a navíc optimální rychlost posuvu 
drátu a množství plynu.

1 Nastavení redukčního ventilu láhve: Nastavte požadované množství ochranného plynu na redukčním 
ventilu láhve (6–18 l/min). Množství plynu k nastavení závisí hlavně na síle svařovacího proudu.

2 Vložení svařovacího drátu: Vyberte svařovací drát podle zpracovávaného materiálu. Použijte proudovou 
špičku a kladku pro posuv drátu vhodné pro daný svařovací drát. 

 Podrobnosti najdete v kapitole 7.2 Posuv drátu na straně CS-15

3 Vyberte svařovací napětí pomocí přepínače stupňů svařování.

4 Nastavte rychlost posuvu drátu.

 Tab. 3 Ovládací prvky maxiMIG 250 na straně CS-13 a Tab. 4 Ovládací prvky maxiMIG 300 na 
straně CS-14

5 Spusťte svařování stisknutím tlačítka hořáku.

NEBEZPEČÍ
Úraz elektrickým proudem
Nebezpečné napětí v důsledku defektu kabelu.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické kabely, konektory a spoje správně nainstalovány a zda 

nejsou poškozeny.
• Poškozené, deformované nebo opotřebené díly vyměňte.

NEBEZPEČÍ
Poškození zdraví nebo věcné škody
Nesprávné připojení k elektrické síti může vést k poškození zdraví a věcným škodám.
• Součásti montujte pouze při odpojené síťové zástrčce.
• Zařízení připojujte výhradně k síťovým zásuvkám, které jsou vybavené zemnicím vodičem.
• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

OZNÁMENÍ

Během svařování přepínač stupňů nepoužívejte.
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7 Provoz maxiMIG 210/250/300

7 Provoz

7.1 Ovládací prvky

7.1.1 maxiMIG 210

OZNÁMENÍ

• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

Obr. 6 Pohled zpředu maxiMIG 210

A Přepínač stupňů svařování
B Hlavní vypínač

C Regulátor rychlosti posuvu drátu
D Otočný spínač bodový čas

E Centrální připojovací konektor
F Kontrolka hlášení poruch teplota

Pol. Popis

(A) Přepínač stupňů svařování, 8 stupňů

(B) Hlavní vypínač

• Poloha „0“: Zařízení vypnuté

• Poloha „1“: Zařízení zapnuté

(C) Pro plynulé nastavení požadované rychlosti posuvu drátu od 1,6 do 18 m/min.

(D) Bodový čas lze nastavit od 0,5 sekund do 5 sekund. Pro normální provoz svařování musí být 
otočný spínač v poloze „0“ (nalevo).

(E) Centrální připojovací konektor kabelový svazek hořáku

(F) Kontrolka hlášení poruch teploty. Rozsvítí se při tepelném přetížení zařízení. Svařování potom 
nelze spustit tlačítkem hořáku. Zařízení je při běžícím ventilátoru připravené k provozu asi po 
5 minutách.

A

B

E

F

D

C
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7.1.2 maxiMIG 250

Obr. 7 Pohled zpředu maxiMIG 250

A Přepínač stupňů svařování
B Regulátor rychlosti posuvu drátu

C Otočný spínač bodový čas
D Hlavní vypínač

E Centrální připojovací konektor
F Kontrolka hlášení poruch teplota
G Typový štítek maxiMIG 250

Tab. 3 Ovládací prvky maxiMIG 250

Pol. Popis

(A) Přepínač stupňů svařování, 12 stupňů

(B) Pro plynulé nastavení požadované rychlosti posuvu drátu od 1,0 do 24 m/min.

(C) Bodový čas lze nastavit od 0,5 sekund do 10 sekund. Pro normální provoz svařování musí 
být otočný spínač v poloze „0“ (nalevo).

(D) Hlavní vypínač. 

• Poloha „0“: Zařízení vypnuté

• Poloha „1“: Zařízení zapnuté

(E) Centrální připojovací konektor kabelový svazek hořáku.

(F) Kontrolka hlášení poruch teploty. Rozsvítí se při tepelném přetížení zařízení. Svařování 
potom nelze spustit tlačítkem hořáku. Zařízení je při běžícím ventilátoru připravené k provozu 
asi po 5 minutách.

(G) Typový štítek maxiMIG 250. Obsahuje technické specifikace stroje.
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7.1.3 maxiMIG 300

Obr. 8 Pohled zpředu maxiMIG 300

A Přepínač stupňů svařování
B Regulátor rychlosti posuvu drátu

C Volicí spínač 2takt/4takt
D Otočný volič bodový čas
E Hlavní vypínač

F Centrální připojovací konektor
G Kontrolka hlášení poruch teplota
H Typový štítek maxiMIG 300

Tab. 4 Ovládací prvky maxiMIG 300

Pol. Popis

(A) Přepínač stupňů svařování, 12 stupňů

(B) Pro plynulé nastavení požadované rychlosti posuvu drátu od 1,0 do 24 m/min.

(C) Spínač pro výběr druhů provozu: 2takt/4takt/body.

 Popis symbolů na straně CS-15

(D) Bodový čas lze nastavit od 0,5 sekund do 10 sekund. Pro normální provoz svařování musí 
být otočný spínač v poloze „0“ (nalevo).

(E) Hlavní vypínač. 

• Poloha „0“: Zařízení vypnuté

• Poloha „1“: Zařízení zapnuté

(F) Centrální připojovací konektor kabelový svazek hořáku.

(G) Kontrolka hlášení poruch teploty. Rozsvítí se při tepelném přetížení zařízení. Svařování 
potom nelze spustit tlačítkem hořáku. Zařízení je při běžícím ventilátoru připravené k provozu 
asi po 5 minutách.

(H) Typový štítek maxiMIG 300. Obsahuje technické specifikace stroje.

G
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H
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7.1.4 Popis symbolů 
2takt/4takt/body (maxiMIG 300)

7.2 Posuv drátu

7.3 Výměna kladky pro posuv drátu

1 Vyšroubujte vroubkovaný šroub (C).

2 Dbejte na to, aby drážka kladky pro posuv drátu lícovala s trubkami pro vedení drátu (B).

3 Dbejte na správnou polohu montáže kladky pro posuv drátu. Vložte kladku pro posuv drátu tak, aby 
byla požadovaná velikost (např. 0,8) čitelná zepředu.

4 Pomocí pružinové tlakové jednotky (A) nastavte přítlačný tlak kladky pro posuv drátu tak, aby byl drát 
při nataženém kabelovém svazku rovnoměrně posunován a nevylamoval se.

7.3.1 Brzda cívky
Upínací trn drátu (F) je vybaven brzdou cívky, která zabraňuje doběhu cívky drátu (G) při zastavení motoru 
posuvu drátu. Otočením šestihranného šroubu (E) doprava lze účinek brzd zvětšit.

Symbol Popis

2taktový provoz: pro krátké svary a spojování. Svařování běží, dokud aktivujete 
tlačítko hořáku.

4taktový provoz: pro dlouhé svary. Svařování se spustí při prvním stisknutí 
tlačítka hořáku a při druhém stisknutí tlačítka hořáku se zastaví.

Bodové svařování: při bodovém svařování lze pomocí speciální plynové trysky 
na sebe přitlačit a bodově svařit dva překrývající se plechy. Pro dosažení 
plochých bodů svařování je třeba zvolit vždy podle tloušťky plechu odpovídající 
sílu proudu. Svařování spustíte stisknutím tlačítka hořáku a skončí po uplynutí 
bodového času nastaveného na otočném spínači (D). Další svařování spustíte 
dalším stisknutím tlačítka hořáku. Při předčasném uvolnění tlačítka hořáku se 
svařování okamžitě přeruší.

Obr. 9 Výměna kladky pro posuv drátu

OZNÁMENÍ

Použijte vhodnou drážku na příslušný průměr drátu.

A

B
C
D

E

F

G
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7.3.2 Posun drátu v kabelovém svazku hořáku
Třecí odpor svařovacího drátu ve spirále vedení drátu se zvětšuje s délkou kabelového svazku. Kabelový 
svazek hořáku proto zvolte tak, aby nebyl delší, než je nutné. Při zpracování hliníkového svařovacího drátu 
doporučujeme nahradit spirálu vedení drátu teflonovou trubičkou na vedení drátu. Délka kabelového svazku 
hořáku by neměla přesáhnout 3 m.

Doporučujeme spirálu vedení drátu a trubku pro vedení drátu po svaření jedné role cívky drátu profouknout 
tlakovým vzduchem. Kluznost spirály vedení drátu se zhoršuje v závislosti na množství posunutého drátu 
a na vlastnostech drátu. V případě znatelně zhoršeného posunu drátu je třeba spirálu vedení drátu vyměnit.

8 Údržba a čištění

Během provozu obloukových svařovacích zařízení se řiďte podle EN 60974-4

Inspekce a kontrola a příslušnými zákony a směrnicemi platnými v dané zemi.

Zdroj svařovacího proudu je dalekosáhle bezúdržbový.

Následující údržbu však společnost Jäckle & Ess Systems GmbH doporučuje:

• Pravidelně čistěte proudovou špičku a plynovou trysku od svařovacích odstřiků a znečištění. 
Po vyčištění namažte trysky separačním prostředkem, abyste omezili ulpívání odstřiků.

• Pravidelně kontrolujte, zda není proudová špička opotřebená a poškozená a včas ji vyměňte.

• Vnitřní prostor zařízení vyčistěte podle stupně znečištění vysavačem.

OZNÁMENÍ

Intervaly údržby jsou orientační a vztahují se na jednosměnný provoz

NEBEZPEČÍ
Úraz elektrickým proudem
Po celou dobu údržby, oprav, montáže či demontáže je nutno dodržovat tento postup:
• Odpojte proudový zdroj.
• Zavřete přívod plynu.
• Zavřete přívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte všechny elektrické přípojky.
• Vypněte celé svařovací zařízení.
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9 Poruchy a jejich odstranění

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění a poškození zařízení nepovolanými osobami
Neodborné opravy a úpravy produktu mohou způsobit závažná zranění a poškození zařízení. Platnost 
záruky zaniká, pokud zásah provádějí neautorizované osoby.
• Všechny práce na zařízení nebo systému jsou vyhrazeny jen způsobilým osobám.

Tab. 5 Poruchy a jejich odstranění

Porucha Příčina Odstranění

Drát se mezi kladkou pro posuv 
drátu a kladkou vedení drátu 
vylamuje

• Přítlačný tlak kladky pro posuv drátu je 
příliš velký

• Viz kapitolu 7.2 Posuv drátu na 
straně CS-15

• Vzdálenost mezi kladkou pro posuv drátu 
a vodicí trubičkou je příliš velká

• Zkontrolujte vzdálenost

• Znovu nastavte trubku pro vedení drátu

Nepravidelný posun • Drát se nesprávně odvíjí z cívky drátu • Zkontrolujte kladku drátu

• Znovu vložte kladku drátu

• Upínací trn drátu drhne • Zkontrolujte upínací trn

• Nesprávná kladka pro posuv drátu • Viz kapitolu 7.2 Posuv drátu na 
straně CS-15

• Trubka posunu drátu nebo spirála vedení 
drátu znečištěná/defektní

• Viz kapitolu 7.2 Posuv drátu na 
straně CS-15

• Proudová špička ucpaná/defektní • Vyčistěte/vyměňte proudovou špičku

• Svařovací drát znečištěný/zrezivělý • Vyměňte svařovacího drátu

• Trubka pro vedení drátu nelícuje s drážkou 
kladky pro posuv drátu

• Viz kapitolu 7.2 Posuv drátu na 
straně CS-15

Porézní svar • Znečištěný povrch obrobku 
(barva, rez, olej, tuk)

• Vyčistěte povrch

• Žádný ochranný plyn (magnetický ventil se 
neotvírá)

• Zkontrolujte/vyměňte magnetický ventil

• Příliš malé množství ochranného plynu • Zkontrolujte množství ochranného plynu na 
redukčním ventilu

• Plynová tryska znečištěná • Vyčistěte plynovou hubici

Příliš malý svařovací výkon • Chybí jedna síťová fáze • Zkontrolujte síťovou pojistku

• Zkontrolujte síťový kabel

Drát při začátku svařování vyhoří 
v proudové špičce

• Podavač drátu špatně posunuje, kladky pro 
posuv drátu prokluzují

• Viz kapitolu 7.2 Posuv drátu na 
straně CS-15
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10 Příloha

10.1 Náhradní díly

Obr. 10 Pohled zpředu maxiMIG 210

Tab. 6 Náhradní díly maxiMIG 210 vnější

Pol. Název Č. výrobku

A Gumová drážkovaná rohož 024.270.004

B Boční plech vpravo 715.097.108

C Kolébkový spínač 400 V 440.160.038

D Jemně odstupňovaný spínač, 8 stupňů 440.308.039

Páčka spínače 440.890.040

E Otočný spínač 28 mm 305.031.008

Kryt 28 mm 305.031.024

F Otočný spínač 21 mm 305.023.007

Kryt 21 mm 305.023.016

G Zemnící kabel se svorkou 702.250.010

Kabelová průchodka M20 × 1,5 420.700.001

Matice M20 × 1,5 420.700.002

H Boční plech vlevo 715.097.107

I Přední štítek se stupnicí 304.097.102

J Držák pojistky s bajonetovou krytkou 464.601.001

Jemná pojistka 5 × 20 mm 464.010.005

K Signální prvek 42 V, žlutý 463.042.011

L Rukojeť černá 305.179.005
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Obr. 11 Pohled zpředu maxiMIG 250/maxiMIG 300

Tab. 7 Náhradní díly maxiMIG 250/300 vnější

Pol. Název Č. výrobku

A Gumová drážkovaná rohož 024.030.001

B Boční plech vpravo 715.097.027

C Kolébkový spínač 400 V 440.160.038

D Jemně odstupňovaný spínač 12 stupňů 440.025.103

Páčka spínače 440.025.104

E Otočný spínač D28 mm 305.031.008

Kryt D28 mm 305.031.024

F Vestavná zdířka BEB35-50 422.031.024

G Boční plech vlevo 715.097.028

H Otočný spínač D21 mm (maxiMIG 300) 305.023.007

Kryt D21 mm (maxiMIG 300) 305.023.016

I Centrální připojovací konektor kompletní 455.042.011

Přední kryt pro ZA 455.042.011

J Signální prvek 42 V, žlutý 463.042.011

K Přední štítek se stupnicí – maxiMIG 300 304.097.205

Přední štítek se stupnicí – maxiMIG 250 304.097.200

L Rukojeť černá 179 mm 305.179.005
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Obr. 12 Pohled zboku maxiMIG 210
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Tab. 8 Náhradní díly maxiMIG 210 vnitřní

Pol. Název Č. výrobku

A Ventilátor D 119 mm, 230 V 450.115.000

B Usměrňovač, 6 destiček, 3 diody 461.200.002

Tepelný spínač 90° (rozpínač) pro usměrňovač 445.080.004

C Magnetický ventil NW 2,5 / 42 V, G 1/8 I 465.018.009

D Plynová hadice 6 × 3 / 1,5 m 709.150.003

E Síťový kabel 4 × 2,5 mm², 5 m s konektorem 704.025.013

F Škrticí otvor s připojovacím kabelem 706.052.002

G Jednotka pro posuv drátu 2kladkový pohon 1 napínací 
páka typ 15530

455.042.113

Kladka pro posuv drátu 0,8/1,0 pro ocel – 30 mm 455.030.001

Kladka pro posuv drátu1,0/1,2 mm pro ocel – 30 mm 455.030.002

Kladka pro posuv drátu 1,0/1,2 mm pro hliník – 30 mm 455.030.016

H Rám pláště kompletní 715.097.100

I Vodicí kladka D 100 mm 301.100.001

J Stojná kladka D 100 mm 301.100.002

K Upínací trn drátu Swissfeed 306.050.020

Matice pro upínací trn drátu Swissfeed 306.050.021

L Řetěz držáku lahví 24 článků 703.059.003

M Svařovací transformátor maxiMIG 210 s vypínačem 722.006.003

N Řídicí základní deska MMS 2-1 IR 600.050.001

O Síťový stykač BWS DL 4K-14 42 V 442.042.011

P Řídicí transformátor 230/400 V 42 V 462.042.050
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Obr. 13 Boční pohled maxiMIG 250/300
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Tab. 9 Náhradní díly maxiMIG 250/300

Pol. Název Č. výrobku

A Usměrňovač, 6 destiček, 4 diody (maxiMIG 250) 461.200.003

Usměrňovač, 6 destiček, 6 diod (maxiMIG 300) 461.200.016

B Ventilátor 130 mm, 230 V 450.130.005

C Tepelný spínač 90 °C (rozpínač) nápis černý 445.080.004

Tepelný spínač 50 °C (pracovní kontakt) nápis červený 445.050.005

D Kabelová průchodka M20 × 1,5 420.700.001

Kontramatice M20 × 1,5 420.700.002

E Magnetický ventil NW 2,5 / 42 V, G 1/8 I 465.018.009

F Plynová hadice 1,5 m 709.150.003

G Svařovací transformátor maxiMIG 250 s vypínačem 722.006.054

Svařovací transformátor maxiMIG 300 s vypínačem 722.006.004

Tepelný spínač 160 °C (rozpínač) pro svařovací 
transformátor

445.160.001

H Motor posuvu drátu s 4kladkovým pohonem 
a 1 napínací pákou

455.030.020

Motor posuvu drátu jednotlivě 455.030.024

Kladka pro posuv drátu 0,8/1,0 mm pro ocel – 30 mm 455.030.004

Kladka pro posuv drátu1,0/1,2 mm pro ocel – 30 mm 455.030.005

Kladka pro posuv drátu 1,0/1,2 mm pro hliník – 30 mm 455.030.003

I Plášť kompletní 715.097.200

J Vodicí kladka 140 mm 301.140.003

K Stojná kladka 140 mm 301.140.004

L Síťový kabel 4 × 2,5 mm2, 5 m s konektorem 704.025.013

M Upínací trn drátu Swissfeed 306.050.020

Matice pro upínací trn drátu Swissfeed 306.050.021

N Řetěz držáku lahví 24 článků 101.097.010

O Škrticí otvor kompletní s odporem a připojovacím 
kabelem

706.052.002

P Síťový stykač DL 4K-14, 42 V 442.042.011

Q Řídicí transformátor 230/400-42 V, 92 VA 462.042.011

R Řídicí základní deska MS 20 - 2 (maxiMIG 250) 462.042.011

Řídicí základní deska MS 20 - 6 (maxiMIG 300) 600.058.001

Potenciometr pro hašení 100 k kompletní 
(maxiMIG 300)

705.059.006
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Obr. 14 Náhradní díly jednotka DV maxiMIG 210

Tab. 10 Náhradní díly jednotka DV maxiMIG 210

Pol. Název Č. výrobku

A Vsuvka přívodu drátu drát KS 0,6–1,6 mm 455.042.208

B Kladka pro posuv drátu 0,8/1,0 mm pro ocel – 30 mm 455.030.001

Kladka pro posuv drátu 1,0/1,2 mm pro ocel – 30 mm 455.030.002

Kladka pro posuv drátu 1,0/1,2 mm pro hliník – 30 mm 455.030.016

Protitlačná kladka 30 mm 455.030.011

C Přední kryt pro ZA, Swissfeed 455.042.011

D Centrální připojovací konektor kompletní, Swissfeed 455.042.010

E Upevňovací šroub 455.042.208

F Přítlačné rameno vlevo kompletní SF15030 455.042.301

G Jednotka tlaku kompletní SF 455.042.003
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Obr. 15 Náhradní díly jednotka DV maxiMIG 250/300

Tab. 11 Náhradní díly jednotka DV maxiMIG 250/300

Pol. Název Č. výrobku

1 Plastová deska 455.042.034

2 Přítlačné rameno vpravo kompletní 455.042.030

3 Přítlačné rameno vlevo kompletní 455.042.031

4 Jednotka tlaku kompletní 455.042.032

5 Pastorek posuvu kompletní 455.030.032

6 Pastorek pohonu 300 mm 455.030.030

7 Upevňovací šroub M5 455.042.033

8 Přítlačná kladka 30 mm 455.030.011

9 Vsuvka přívodu drátu 0,6–1,6mm 455.042.208

10 Spojovací pastorek 30 mm 455.030.031

11 Kladka pro posuv drátu 0,8/1,0 mm pro ocel – 30 mm 455.030.004

11 Kladka pro posuv drátu 1,0/1,2 mm pro ocel – 30 mm 455.030.005

11 Kladka pro posuv drátu 1,0/1,2 mm pro hliník – 30 mm 455.030.003

12 Centrální připojovací konektor kompletní SF 455.042.010

13 Přední kryt pro ZA, SF 455.042.011
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11 Schémata zapojení

11.1 Schéma zapojení maxiMIG 210

Obr. 16 Schéma zapojení maxiMIG 210
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11.2 Schéma zapojení maxiMIG 250/300

Obr. 17 Schéma zapojení maxiMIG 250/300
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